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1 Voorwoord 

In 2006 treedt een aantal nieuwe of verbeterde toezichtarrangementen in 
werking. De Inspectie Verkeer en Waterstaat geeft hierin onder meer invulling 
aan de belangrijkste aanbevelingen die zijn vermeld in het rapport “Handhaven 
en gedogen” van de Algemene Rekenkamer1, respectievelijk in het eindrapport 
“Toezicht: naar naleving voor de samenleving” van de Ambtelijke Commissie 
Toezicht-II2. In de toezichtarrangementen spelen risicoanalyses en 
nalevingsmetingen een belangrijke rol. Daar waar mogelijk worden de 
arrangementen voorzien van een zichtbare en op naleving gerichte 
interventiestrategie. Europese ontwikkelingen en de implementatie van EU-
regelgeving krijgen een belangrijkere plaats.  
 
2006 wordt ook een belangrijk jaar voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat zelf. 
De organisatie is opnieuw vormgegeven in toezichteenheden die direct 
aansluiten bij branches en sectoren, zoals bijvoorbeeld Binnenvaart, 
Luchtvaarttechnische bedrijven en Rail (Spoor en Tram/metro). Dit bevordert de 
herkenbaarheid en de eenduidigheid in het optreden.  
Daarnaast verbetert de dienstverlening door het inrichten van een contact- en 
datacentrum en meer dan voorheen gebruik te maken van de mogelijkheden van 
digitalisering. Het is inmiddels al mogelijk om een deel van de wetgeving 
eenvoudig te doorzoeken met behulp van de internetsite van de Inspectie en 
vrijwel alle aanvraagformulieren zijn op de internetsite digitaal beschikbaar. In de 
loop van 2006 gaat de vergunningverlening in toenemende mate via internet 
plaatsvinden.  
 
Den Haag, September 2005 
 
 
Johan de Leeuw 
Inspecteur-generaal

                                                     
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 050, nrs. 1-2 
2 Uitgave van Directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk (POIR) van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mei 2005 
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2 Een vernieuwde Inspectie Verkeer en Waterstaat 

2.1 Vergroten van de herkenbaarheid 

In de eerste periode van de totstandkoming van de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat was de organisatie een samenvoeging van reeds bestaande delen. De 
divisiestructuur was een uitdrukking daarvan. De vormgeving van het toezicht, 
de bewegingen daarin en de eis tot meer doelmatigheid, vragen echter om een 
meer geïntegreerde organisatie. Ook is het gewenst dat voor de verschillende 
delen van het verkeers-, water- en vervoerssysteem een grotere herkenbaarheid 
en specifieke toewijding mogelijk is. De Inspectie Verkeer en Waterstaat is 
daartoe vanaf 2005 op een nieuwe wijze georganiseerd. Zij treedt naar buiten als 
één organisatie, maar sluit tegelijkertijd met toezichteenheden en de gehanteerde 
domeinindeling nauw aan bij branches en sectoren, zoals bijvoorbeeld 
Personenvervoer (domeinen Taxi- en Busvervoer) en Binnenvaart.  
 
2.2 Visie, missie en kernwaarden  

Visie, missie en kernwaarden 
De leidraad voor de wijze waarop de Inspectie Verkeer en Waterstaat haar 
takenpakket invult wordt gevormd door haar visie en de missie.  
 
Visie 
Een veilig, leefbaar, bereikbaar Nederland met: 
• Zo min mogelijk ongelukken, incidenten, milieuvervuiling en overlast 
• Voldoende mogelijkheden voor economische expansie 
• Ondernemers en burgers die zich daar eveneens verantwoordelijk 

voor voelen, in een goed geordende markt 
 
Missie 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat bewaakt en bevordert een veilig en 
duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en 
ondernemers en bericht over de resultaten van het werk in de 
openbaarheid. 
 
Om voldoende focus in het optreden van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te 
realiseren, is een aantal kernwaarden vastgesteld: alert, helder en deskundig. 
Deze weerspiegelen de essentiële en onveranderlijke grondbeginselen van de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat.  
 
Alert 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat wil waakzaam en attent zijn op 
ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie (zowel nationaal als 
internationaal). Alert handelen spreekt met name uit de manier waarop de 
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Inspectie Verkeer en Waterstaat effectief en efficiënt optreedt en over haar 
werkzaamheden rapporteert. 
 
Helder 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat is een organisatie die een duidelijke streep 
trekt. Vóór de streep is zij meedenkend, achter deze streep treedt zij 
sanctionerend op. In de communicatie dient de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
duidelijk aan te geven aan welke regels de geïnspecteerde zich moet houden. Het 
niet naleven van de regels betekent dat sancties opgelegd worden. 
 
Deskundig 
(Actuele) deskundigheid is noodzakelijk om als autoriteit in het veld van verkeer 
en vervoer en waterbeheer op te treden. De sectoren moeten met vragen over 
verkeer en vervoer bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat terechtkunnen. De 
ervaring en deskundigheid van de Inspectie komen ook tot uiting in haar rol als 
‘antenne’ voor beleid.  
 
De kernwaarden ‘alert, helder en deskundig’ verwijzen naar de manier van 
optreden in de dagelijkse werkzaamheden van de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat. De Inspectie wil hiermee haar dienstverlening onderscheiden en haar 
imago opbouwen.  
 
2.3 Toezicht in beweging 

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft in 2004 haar toezichtbeleid herzien en 
vastgelegd in de nota Toezicht in Beweging3. Daarin zijn de acht lijnen 
opgenomen waarlangs de Inspectie Verkeer en Waterstaat zich de komende 
jaren wil ontwikkelen: 
 
1. Eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven 
Branches en bedrijven verschillen in de mate waarin men een grotere 
verantwoordelijkheid kan en wil nemen. Per domein van toezicht verkent de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat welke mogelijkheden er zijn. Naast wettelijke 
regels kan daarbij gedacht worden aan vormen als convenanten, gedragscodes 
en beleidsregels. Ook certificatie en accreditatie bieden mogelijkheden tot het 
invullen van de eigen verantwoordelijkheid. Voor zelfregulering is ruimte door 
doelvoorschriften, zorgplichten en open normen. Zonodig doet de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat voorstellen voor een andere inrichting van de regelgeving. 
 
2. Integraal beeld per domein 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat richt zich steeds meer op het hele systeem. 
Vanuit een integraal beeld beoordeelt de Inspectie of het systeem onder controle 
is. De Inspectie verzamelt kennis over het systeem via nalevingsmeting, 
                                                     
3 Toezicht in beweging; Ontwikkeling van het toezicht bij Verkeer en Waterstaat,  juni 2004 
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onderzoek naar ongevallen en incidenten en risicoanalyse. Deze kennis vormt de 
basis voor de prioriteitstelling in het toezicht en voor de berichtgeving over 
veiligheid en milieu. Een goede informatiehuishouding ondersteunt het verkrijgen 
van het integrale beeld en het uitvoeren en evalueren van de organisatietaken en 
de verantwoording daarover. Ook het optreden ten tijde van een crisis krijgt 
daarbij de aandacht. 
 
3. Actief in Europa 
In een aantal domeinen zijn Europese en mondiale verbanden en richtlijnen zeer 
bepalend. Europese toezichthouders zijn aangetreden: de European Aviation 
Safety Agency (EASA); de European Maritime Safety Agency (EMSA); en de 
European Railway Agency (ERA). De Inspectie Verkeer en Waterstaat bevordert 
de Europese aanpak van onderdelen van het toezicht door een actieve inbreng in 
de beleidsvormende organen van deze instellingen. Verder treedt de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat in contact met zusterorganisaties in andere EU-landen om 
te streven naar een vergelijkbare toezichtslast (een “level playing field”) en om 
samen te werken met name op terreinen waar de expertise schaars is. Nieuwe 
nationale wetgeving en toezichtarrangementen worden steeds bezien in het licht 
van de Europese regelgeving. Bij het overleg over de totstandkoming van 
internationale regelgeving staat de Inspectie Verkeer en Waterstaat de 
beleidsdirectoraten niet alleen bij, maar zij informeert en adviseert tevens over de 
gewenste richting van ontwikkeling.  
 
4. Maatschappelijke oriëntatie 
Het toezicht in de domeinen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is van 
oudsher veelal technisch van aard. Hoewel deze technische oriëntatie belangrijk 
blijft als fundament voor het toezicht wil de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
meer invulling geven aan de maatschappelijke invalshoek. Dat betekent dat de 
maatschappelijke en politieke context een grotere en explicietere rol gaat spelen 
in de wijze waarop de Inspectie Verkeer en Waterstaat haar taken vorm geeft. 
 
5. Samenwerking met andere toezichthouders 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat wil de samenwerking met andere 
inspectiediensten en toezichthouders verbeteren en wil komen tot een betere 
taakverdeling. De Inspectie brengt eventuele overlappingen en witte vlekken in 
kaart bij de aanpassing van de toezichtarrangementen en komt tot een effectieve 
en efficiënte taakverdeling. Voor het maken van risicoanalyses, trendanalyses en 
nalevingsmetingen baseert de Inspectie Verkeer en Waterstaat zich waar 
mogelijk mede op de informatie die door andere toezichthouders wordt 
verzameld.  
 
6. Flexible response 
Voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat als toezichthouder is het gewenst over 
een breed scala aan interventies te beschikken. Wanneer het gehele palet aan 
interventies ter beschikking staat is een strategie van “flexible response” 
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mogelijk: de inspectie kiest de interventie die past bij de oorzaak van het niet-
naleven. Hierbij behoren zachte interventies zoals voorlichting, advisering en 
waarschuwingen, maar ook zwaardere middelen zoals de bestuurlijke boete en 
last onder dwangsom en uiteindelijk het opschorten en intrekken van 
vergunningen als het zwaarste sanctiemiddel waarover de Inspectie beschikt.  
Bestuursrechtelijke interventies verdienen de voorkeur boven strafrechtelijke. In 
deze zin zijn de strafrechtelijke sancties een uiterste middel. Toch kan het soms 
ook nodig zijn het strafrecht toe te passen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat 
en het Openbaar Ministerie werken aan afspraken over de vraag wanneer 
bestuursrechtelijke en wanneer strafrechtelijke interventies nodig zijn en hoe 
beide organisaties hierbij kunnen samenwerken.  
 
7. Digitaal toezicht 
Digitale technieken kunnen het dienstverlenende proces van vergunningverlening 
klantvriendelijker maken. Digitale technieken kunnen bovendien het toezicht 
intensiveren, bijvoorbeeld door meer op afstand te inspecteren en de inspecteur 
gericht te ondersteunen. Digitalisering ondersteunt het verwerven van een 
integraal beeld van de domeinen van toezicht. Digitale technieken kunnen 
tenslotte zelfregulering ondersteunen.  
Digitalisering levert op langere termijn efficiëntiewinst en kwaliteitsverbetering. 
Op korte termijn vraagt het echter om een gecoördineerde aanpak en forse 
investeringen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat kiest voor een integrale 
benadering met een duidelijke regie. 
 
8. Eén inspectieprogramma 
De Inspectie meent dat informatie verkregen uit periodieke verplichte inspecties 
voor toelating en continuering en informatie uit inspecties op basis van 
risicoanalyses gecombineerd zou mogen en moeten worden. Tussen de processen 
van vergunningverlening en handhaving bestaat bij voorkeur geen starre 
scheiding. De verschillende inspecties worden daarom per domein in één jaarlijks 
op te stellen inspectieprogramma opgenomen. 
 
2.4 Organisatie 

Toezichteenheden en domeinen van toezicht 
Het werkterrein van de Inspectie Verkeer en Waterstaat kent twaalf zogenoemde 
domeinen van toezicht. Deze domeinen van toezicht zijn vervolgens 
organisatorisch belegd bij toezichteenheden die het hele takenpakket voor één of 
soms meerdere domeinen uitvoeren en ook de relaties met het domein 
onderhouden.  
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Tabel 1 Toezichteenheden en domeinen van toezicht 
 

Toezichteenheid Domein van toezicht 
Koopvaardij  

Zeevaart 
Visserij 

Binnenvaart Binnenvaart 
Taxivervoer 

Personenvervoer 
Busvervoer 

Goederenvervoer Goederenvervoer (over de weg) 
Luchthavens en luchtruim Luchthavens en luchtruim 
Luchtvaarttechnische bedrijven Luchtvaarttechnische bedrijven 
Luchtvaartoperationele bedrijven Luchtvaartoperationele bedrijven 

Spoor 
Rail 

Tram en metro 
Waterbeheer Waterbeheer 

 
Verbetering van de dienstverlening 
Ter verbetering van de dienstverlening en de kwaliteit van de handhaving is een 
projectdirectie E-government opgericht. Deze directie heeft tot taak om de 
mogelijkheden van de moderne informatietechnologie verder te ontwikkelen en 
toe te passen. Het gaat hierbij om automatisering en innovatie van 
inspectiewerkzaamheden (E-enforcement), digitalisering van de dienstverlening 
(E-government) en het toegankelijk maken van kennis voor alle betrokken 
partijen.  
De Inspectie Verkeer en Waterstaat richt een informatiecentrum in, waar burgers 
en bedrijven snel en eenvoudig toegang krijgen tot overheidsinformatie en 
diensten. Ter verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van de Inspectie 
worden de administratieve processen voor vergunningverlening en handhaving 
gebundeld en opnieuw vormgegeven. De uitgifte van vergunningen en passen, 
alsmede de centrale klantingang en het datacentrum zijn ondergebracht in de 
Toezicht Beheer Eenheid. 
De ontwikkelcapaciteit en de bedrijfsvoering zijn geconcentreerd in de directies 
Toezichtontwikkeling, Communicatie en Onderzoek en Bedrijfsvoering.  
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3 Speerpunten 2006 

3.1 Van denken naar doen 

In 2005 is niet alleen de organisatie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
ingrijpend veranderd, ook in het toezicht heeft er een strategische heroverweging 
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in voorgenomen wijzigingen met name in 
de domeinen Koopvaardij, Taxivervoer en Goederenvervoer over de weg. Maar 
ook in de andere domeinen is in meer of mindere mate sprake geweest van een 
heroriëntatie om nieuwe taken onder te kunnen brengen of om in te kunnen 
spelen op gewijzigde omstandigheden. Omdat het in veel gevallen gaat om 
ingrijpende wijzigingen is er tijd nodig voor de implementatie. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat kiest ervoor om ook in 2006 een belangrijke 
plaats in te ruimen voor het in de praktijk doorvoeren van de voorgenomen 
wijzigingen. Voor een groot aantal domeinen wordt daartoe in overleg met de 
belanghebbenden een nieuw of bijgesteld toezichtarrangement afgerond en/of 
geïmplementeerd.         
 
3.2 Speerpunten  

Veilig transport, duurzaam omgaan met water 
Het bewaken en bevorderen van een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, 
lucht en rail is dé kerntaak van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In alle 
domeinen worden daarbij de accenten zodanig gelegd dat maximaal wordt 
bijgedragen aan het maatschappelijk rendement. De meest in het oog springende 
aandachtspunten zijn: de roodseinpassages en de veiligheid van de 
spoorweginfrastructuur; vandalisme op het spoor; de menselijke factor 
(bemanningen, rij- en rusttijden); de blijvende prioriteit bij inspectie van 
buitenlandse vliegtuigen op Nederlandse luchthavens (SAFA); de introductie van 
interbestuurlijk toezicht in het waterbeheer en de grote stedenproblematiek met 
betrekking tot taxi’s. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de 
hoofdstukken 4 t/m 6 van dit Jaarwerkplan.  
 
Externe veiligheid/gevaarlijke stoffen 
In 2006 blijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat onverminderd aandacht 
besteden aan de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De reeds 
ingezette weg naar een integrale ketenbenadering van het toezicht wordt 
voortgezet. Door het domeinoverstijgend in kaart brengen waar de risico’s zitten 
en waar de beste mogelijkheden tot ingrijpen zijn, kan de toezichtcapaciteit 
optimaal worden ingezet. Niet méér, maar slimmer inspecteren is daarbij het 
motto. Daarbij passen ook de door de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
aangemelde projecten ter versterking van de uitvoering en handhaving van het 
externe veiligheidsbeleid, waarvoor begin 2005 door VROM geld beschikbaar is 
gesteld. De projecten zijn erop gericht meer inzicht te krijgen in de actuele 
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vervoersstromen en de actoren in de vervoersketen die daarbij een rol spelen. De 
projecten hebben een looptijd van enkele jaren.  
Het Directoraat-generaal Transport en Luchtvaart (DGTL) en de Inspectie Verkeer 
en Waterstaat actualiseren het beleid en het toezicht op basis van de 
aangekondigde nota Vervoer gevaarlijke stoffen. Behalve versterking van interne 
veiligheid speelt ook externe veiligheid in relatie tot ruimtelijk beleid een 
belangrijke rol. Daarbij zijn onder meer de routering van gevaarlijke stoffen en 
tunnelveiligheid aan de orde.     
 
Security 
In 2006 vindt een grootschalige revisie plaats van de internationale en Europese 
regelgeving op het gebied van luchtvaartsecurity. Verdere verscherping en 
uitbreiding van de eisen voor luchtvaartsecurity ligt in het verschiet. De 
havensecurity wordt uitgebreid ten gevolge van de introductie en 
inwerkingtreding van de  havenbrede Europese securityrichtlijn. Daarnaast krijgt 
het toezicht op de Havenbeveiligingswet verder vorm en wordt er een begin 
gemaakt met de beleidsevaluatie. Vanuit de EU zal bovendien een verordening 
voor ketensecurity gepresenteerd worden. Met betrekking tot de 
securityaspecten van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt de bestaande 
regelgeving in 2006 geëvalueerd. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat draagt bij aan deze ontwikkelingen en zet in 
op het maximaal verankeren van securityaspecten in het reguliere inspectiewerk. 
 
Reductie administratieve lasten/E-government 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat bouwt één e-loket waar diensten en 
producten via een website worden aangeboden. In 2006 komt gefaseerd 
functionaliteit beschikbaar waardoor klanten via de website relevante informatie 
over bijvoorbeeld wet- en regelgeving kunnen bekijken, zij on-line een aantal 
vergunningen kunnen aanvragen, zij via de website bericht krijgen wanneer een 
vergunning verstrekt wordt of verlengd moet worden en zij elektronisch toegang 
krijgen tot andere voor hen relevante informatie. Het aanvraagproces voor de 
volgende producten en vergunningen wordt in 2006 als eerste aangepakt: 
monsterboekjes en vaarbevoegdheidsbewijzen koopvaardij; reisbladen 
busvervoer; chauffeurspas taxi en vergunningbewijzen taxivervoer.  
Bij de verdere uitbouw wordt nadrukkelijk aangesloten bij ontwikkelingen en 
ervaringen van andere overheden en bedrijven op het gebied van E-government.   
 
Introductie E-technologie in het inspectiewerk 
Het toezicht wordt gerichter door elektronisch te gaan waarnemen en digitale 
hulpmiddelen te gaan gebruiken (E-enforcement). Hierdoor wordt het 
controleren effectiever. In 2006 rust de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
inspecteurs uit met digitale hulpmiddelen. Daarmee kunnen ze on-line informatie 
inzien, zoals eerdere inspectierapporten, verstrekte vergunningen of relevante 
wetgeving, en kunnen ze gegevens digitaal verwerken. 
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Toezicht als maatwerk 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat onderbouwt en ontwikkelt haar toezicht op 
basis van toezichtarrangementen. In een toezichtarrangement komen per domein 
de bestuurlijke en organisatorische inrichting en invulling van het toezicht tot 
uitdrukking. Het gaat daarbij om de drieslag wet- en regelgeving, primaire 
processen in het toezicht en organisatie van het toezicht. Een 
toezichtarrangement heeft een looptijd van enkele jaren (2 tot 3 jaar, afhankelijk 
van de ontwikkelingen) en wordt periodiek geëvalueerd. De jaarlijkse 
inspectieprogramma’s worden opgesteld op basis van een vastgesteld 
toezichtarrangement. 
In 2005 wordt het definiëren van de volgende toezichtarrangementen afgerond: 
koopvaardij, spoor, taxivervoer en luchthavens (veiligheidsdeel). In 2006 volgen 
busvervoer, goederenvervoer over de weg, binnenvaart, waterbeheer, het 
milieudeel van luchthavens, luchtruim, luchtvaarttechnische bedrijven en 
luchtvaartoperationele bedrijven, alsmede een speciaal toezichtarrangement voor 
de mainport Schiphol. De Inspectie sluit de reeks te zijner tijd af met de 
toezichtarrangementen visserij en tram en metro.  
Toezicht maakt integraal onderdeel uit van de beleidscyclus. Dat maakt het nodig 
binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat breed af te stemmen over de 
nieuw te ontwikkelen toezichtarrangementen. Voor een belangrijk deel krijgt dit 
vorm in het project Innovatie Regelgeving en Administratieve Lasten (PIRAL). 
Daarin is zowel de afstemming met de reductie administratieve lasten als met de 
doorlichting van wet- en regelgeving (Beter Geregeld) geborgd. De 
(tussen)resultaten van de herziening van de toezichtarrangementen kunnen 
mede gebruikt worden als input in het proces van doorlichting van wet- en 
regelgeving. Ook bestaat de mogelijkheid dat de doorlichting van een bepaald 
domein voorafgaat aan de herziening van het toezichtarrangement en een kader 
kan bieden voor deze herziening.  
  
Samenwerking tussen toezichthouders 
Een belangrijk instrument om het toezicht te versterken is verder de 
samenwerking met andere handhavingspartners. De baten liggen vooral in een 
vermindering van de inspectielast voor de geïnspecteerde en in het gerichter 
inspecteren door uitwisseling van informatie. De Inspectie Verkeer en Waterstaat 
stemt haar werkprogramma zoveel mogelijk af met de collega inspectiediensten,  
onder meer op de voor 2006 vastgestelde gezamenlijke prioriteiten ziekenhuizen, 
chemische industrie en Schiphol.   
Daarnaast wordt in 2006 nadrukkelijk ook de samenwerking met buitenlandse 
handhavingspartners gezocht om te komen tot gezamenlijke inspecties (spoor, 
weg, luchtvaart), internationale afstemming van toezichtmethodieken en een 
grensoverschrijdende bronaanpak. 
 
Europa/internationaal 
De Inspectie blijft de komende jaren de focus leggen op de ontwikkelingen in 
Europa. In 2005 is gestart met de uitvoering van het meerjarig Actieprogramma 
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Internationaal. In 2006 werkt de Inspectie met een zelfde inspanning aan de 
realisatie van een samenhangend, effectief en doelmatig optreden in het 
internationale speelveld. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat beoordeelt structureel en tijdig de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van voorstellen voor Europese regelgeving. 
Het reeds in nationaal verband benutte instrument van de uitvoerbaarheids- en 
handhaafbaarheidstoets wordt structureel in de internationale component van de 
wetgevingscyclus ingezet. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat intensiveert de werkrelaties met nationale 
toezichthouders binnen en buiten de EU. Benchmarking, informatieuitwisseling 
bij incidenten, kennisuitwisseling over methoden, technieken en 
inspectieresultaten zijn middelen die daartoe worden ingezet. Conform het 
departementale beleid wordt daarbij eerst de relatie met de buurlanden en 
vervolgens met andere relevante landen gestructureerd. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat bevordert een Europese aanpak van 
onderdelen van het toezicht door een actieve inbreng in de juiste organen van de 
Europese Agentschappen met toezichthoudende taken (EASA, EMSA, ERA) en in 
de informele samenwerkingsverbanden waaraan de Inspectie deelneemt: IMPEL, 
Euro Controle Route, ILGGRI en dergelijke.  
Daarnaast zet de Inspectie Verkeer en Waterstaat in op kennis- en 
expertiseontwikkeling in relatie tot de internationale context, onder meer via 
actieve bevordering van detachering van personeel bij de Europese 
Agentschappen en/of andere nationale toezichthouders. 
 
3.3 Verbijzondering naar domeinen van toezicht 

In de volgende hoofdstukken is per domein een opsomming gegeven van de 
accenten in het toezicht en de voorziene veranderingen in het werkprogramma 
voor 2006 ten opzichte van het Jaarwerkplan 2005. Daarbij zijn de domeinen 
gegroepeerd in de clusters Land (hoofdstuk 4), Lucht (hoofdstuk 5) en Water 
(hoofdstuk 6). Voor de reguliere werkzaamheden wordt verwezen naar de 
kengetallen in Bijlage A. 
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4   Land 

4.1  Algemeen 

Digitale tachograaf 
Nieuwe vrachtwagens en bussen zullen in de loop van 2006 op grond van EU-
verordening 2135/98 zijn voorzien van een digitale tachograaf. Doelstelling van 
de invoering is meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen Europese 
wegvervoerders en gezonde arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. 
De digitale tachograaf biedt betere mogelijkheden voor de registratie en controle 
van rij- en rusttijden. De Inspectie Verkeer en Waterstaat is klaar voor de uitgifte 
van de bij de digitale tachograaf behorende smartcards/passen en treft 
voorbereidingen voor het inbedden van de mogelijkheden van de digitale 
tachograaf in het handhavingsbeleid.  
  
Voorlichting en klachtenlijn 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat is in 2005 gestart met de inrichting van een 
centrale klantingang. Klanten kunnen hier in 2006 terecht voor vragen over de 
wet- en regelgeving waar de Inspectie op toeziet, voor het aanvragen van 
benodigde documentatie en met klachten. De bestaande klantingangen zullen in 
de loop van 2006 hierin opgaan. 
 
Bestuurlijke boete 
In 2005 heeft de bestuurlijke boete haar intrede gedaan op het werkterrein van 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Vanaf 2005 wordt de bestuurlijke boete als 
handhavingsinstrument ingezet bij de overtreding van de Arbeidstijdenwet en het 
Arbeidstijdenbesluit vervoer. De bestuurlijke boete is een aanvulling op de al 
bestaande instrumenten last onder dwangsom en intrekking of schorsing van de 
vergunning. De Inspectie Verkeer en Waterstaat voorziet voor de komende jaren 
een verdere verschuiving van strafrechtelijke vervolging naar bestuursrechtelijke 
sancties. 
 
(Inter)nationale samenwerking 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat werkt  op basis van convenanten samen met 
diverse regiokorpsen van de politie, het Korps Landelijke Politiediensten, de 
Douane, de VROM-inspectie en de Arbeidsinspectie. Deze diensten verrichten in 
de domeinen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat controles overeenkomstig 
het door de Inspectie Verkeer en Waterstaat ontwikkelde toezicht- en 
handhavingsbeleid. Daarnaast wisselen ze onderling informatie uit om een zo 
betrouwbaar mogelijk inzicht te verkrijgen van het domein en om de eerstelijns 
activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Op basis van de 
jaarwerkplannen zoeken deze diensten naar mogelijkheden om samen 
(thema)acties uit te voeren. 
 

Inspectie Verkeer & Waterstaat 
 

 

 



 Datum 

1 september 2005 
Paginanummer 

18 
 Rapport 

Jaarwerkplan 2006 
 

Euro Controle Route (ECR) is een samenwerkingsverband tussen een aantal 
inspectiediensten van verschillende lidstaten van de EU. Doel van de 
samenwerking is onder meer harmonisatie van de inspectieactiviteiten, 
uitwisselen van informatie, gezamenlijke controleactiviteiten en training van de 
inspecteurs. Het samenwerkingsverband bestaat uit België, Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Oostenrijk en 
Polen. Roemenië is waarnemend lid. In de ECR wordt voor een belangrijk deel 
geïnvesteerd in samenwerking en kennisoverdracht op het terrein van rij- en 
rusttijden, vervoer van gevaarlijke stoffen, vergunningen en overbelading. De 
inspectiediensten voeren tevens gemeenschappelijke en gezamenlijke controles 
uit.  
 
De ECR werkt samen met het Europees politieplatform Traffic Information 
System Police (Tispol), dat zich heeft ontwikkeld tot een Europees netwerk van 
verkeerspolitiediensten. Tispol houdt zich binnen Europa bezig met 
verkeersveiligheid. Dat blijkt onder meer uit jaarlijkse gecoördineerde 
internationale acties op het dragen van veiligheidsgordels, snelheid, alcohol en 
drugs. Daarnaast voeren de leden van TISPOL elk jaar een dergelijke actie uit op 
het goederen- en personenvervoer, waarbij ook de partners van de ECR 
participeren. Tussen de ECR en Tispol is voortdurend overleg en wederzijdse 
deelname in operationele werkgroepen. 
 
4.2  Taxivervoer 

Boordcomputer en smartcard taxi 
De invoering van de boordcomputer taxi met smartcard is in de Wet 
personenvervoer 2000 aangekondigd. Het doel is om de uitvoering van controles 
op de naleving van het Arbeidstijdenbesluit en de Wet personenvervoer 
eenvoudiger te maken en het risico op frauduleuze praktijken te minimaliseren. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat ontwikkelt de functionele specificaties voor 
de smartcards.  
Het overleg over de invoering van de boordcomputer is gestart. Er ligt een 
belangrijke relatie met de nieuwe EU-richtlijn taxameter, waarin een aantal 
wensen voor de boordcomputer van Nederland zijn overgenomen. Daarnaast 
komen principiële vragen aan de orde: op welk detailniveau moeten rij- en 
rusttijdenregistraties (rittenstaten, werkboekjes en dergelijke) blijven bestaan?; en 
moet hiervoor, mede met het oog op het streven naar vermindering van de 
administratieve lastendruk, de boordcomputer verplicht worden gesteld?  
De invoering van de boordcomputer is waarschijnlijk niet eerder dan eind 2006 
aan de orde. 
 
Vakbekwaamheid taxichauffeurs. 
Sinds 1 juli 2004 is het taxidiploma verplicht bij het grootste deel van de nieuwe 
aanvragen voor een taxichauffeurspas. Voor bepaalde vormen van 
contractvervoer geldt vanaf de zomer van 2005 een aangepast examen. Hiervoor 
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geeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat vanaf 1 juli 2005 een beperkte 
chauffeurspas uit: een chauffeurspas met het kenmerk “B”. Deze pas is van 
toepassing op contractvervoer (de chauffeur rekent zelf niet af) op vaste routes, 
op vaste tijden en met vaste klanten.  
Op basis van reguliere controles ziet de inspectie toe op de naleving van de 
vakbekwaamheidseisen. Daarnaast zijn er vanaf begin 2006 thema-acties 
gepland op deze wettelijke eisen. 
 
Vakbekwaamheid taxiondernemers 
De Inspectie toetst op basis van de Wet personenvervoer 2000 iedere 
vergunninghouder om de vijf jaar. Daarbij wordt gekeken naar betrouwbaarheid 
(aan de hand van een verklaring omtrent gedrag) en vakbekwaamheid.  
Aangezien de vergunningverlening in 2000 startte, verwacht de inspectie een 
groot aantal aanvragen in 2005/2006. Daarna zal het aantal aanvragen naar 
verwachting op 400-600 per jaar liggen. 
 
Zichtwaarnemingen 
Sinds 2003 doet de Inspectie Verkeer en Waterstaat op straat ervaring op met het 
waarnemen van vervoersactiviteiten op zicht. De Inspectie kan vervolgens 
achteraf constateren of deze activiteiten verantwoord zijn in de 
bedrijfsadministratie van de betreffende ondernemingen. In de praktijk blijkt het 
uitvoeren van zichtwaarnemingen een effectieve vorm van toezicht te zijn. De 
methode is inmiddels zodanig verder ontwikkeld dat deze in 2006 breed kan 
worden toegepast. De controles in de Randstad worden uitgebreid naar andere 
grote steden (de grote 30). Verder worden de resultaten van de 
zichtwaarnemingen besproken met andere handhavingspartners, zoals 
Belastingdienst, Sociale Recherche, Politie en UWV en worden gegevens 
uitgewisseld. 
Als onderdeel van dit toezicht wordt tevens aandacht besteed aan de 
zogenaamde fictieve loondienstverbanden, waarbij chauffeurs in dienst van een 
taxionderneming ook voor zichzelf (illegaal) taxivervoer verrichten, al dan niet 
met medeweten of op initiatief van de werkgever. Door de inwerkingtreding van 
het nieuwe artikel 11 lid 2 en 3 van de Wet personenvervoer 2000 medio 2005 
kan nu ook de verpachter strafrechtelijk en bestuursrechtelijk worden aangepakt. 
Verpachters zijn vergunninghouders, die middelen (vergunningbewijs en/of taxi) 
ter beschikking stellen aan derden die niet bevoegd zijn tot het verrichten van 
taxivervoer. 
   
Rolstoelvervoer 
De thema-actie gericht op het verbeteren van de veiligheid van rolstoelvervoer 
wordt in 2006 gecontinueerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de 
Arbeidsinspectie. De Inspectie Verkeer en Waterstaat richt zich daarbij op de 
veiligheid van de passagier, terwijl de Arbeidsinspectie zich richt op de 
arbeidsomstandigheden van de chauffeur die te maken heeft met rolstoelvervoer. 
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Tarieven 
In 2006 gaat extra aandacht van de Inspectie uit naar de naleving van de regels 
op het gebied van de nieuwe tariefstructuur en tariefkaart. 
 
Herinrichten toezicht op het taxivervoer 
De Inspectie werkt aan een nieuw toezichtarrangement taxivervoer. De volgende 
lijnen zijn daarbij aan de orde:  
• Directe handhaving vindt vooral plaats in de vier grote steden (Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Daarbij wordt gestreefd naar integratie 
van de handhavingstaak in reguliere politietaken. 

• Klachten en incidentmeldingen dienen als indicatie van de noodzaak tot 
ingrijpen. 

• Een gerichte inzet van het instrument handhavingscommunicatie ter 
ondersteuning van het handhavingsbeleid van de Inspectie.  

• Het leveren van een actieve bijdrage aan zelfregulering door middel van 
certificering, zoals het KIWA-keurmerk Taxibedrijven. 

• Vereenvoudiging van de werkwijze bij de vergunningverlening. 
Het handhavingsbeleid voor 2006 zal naar verwachting de lijn van 2005 volgen. 
Een definitieve beslissing daarover valt in het najaar van 2005 op basis van een 
evaluatie van de resultaten van het eerste half jaar.  
 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat constateert een verschuiving van taxiaanbod 
en -problematiek van de grote steden naar elders. Bijvoorbeeld naar Leiden, 
Almere, Hilversum en Purmerend. Dit is onder meer het gevolg van de versterkte 
handhaving in de grote steden en van de lange wachttijden op standplaatsen 
wegens overcapaciteit. Ook bij grote evenementen, zoals de Vierdaagse van 
Nijmegen, de TT van Assen en het carnaval in het zuiden is te zien dat 
taxiondernemers vanuit het gehele land ter plekke hun diensten aanbieden. Daar 
neemt de drukte op de standplaatsen toe en ontstaat onrust, met als gevolg dat 
ook het aantal klachten vanuit die regio’s toeneemt. Daarmee verspreidt de grote 
steden problematiek, zoals illegale verpachting en fictieve loondienstverbanden, 
zich over het land. De Inspectie Verkeer en Waterstaat voert naar aanleiding van 
klachten en verzoeken, al dan niet in samenwerking met de politie, gerichte 
controles uit op taxi’s in deze regio’s. 
 
Convenant met de vier grote steden 
De liberalisering van het taximarkt heeft tot gevolg gehad dat vooral in de grote 
steden het aantal taxi’s is toegenomen. Een aantal negatieve ontwikkelingen 
zoals problemen met de openbare orde en een slechte doorstroming van het 
stadsverkeer gaan hiermee gepaard. Daarom hebben de vier grote steden de 
minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd hieraan extra aandacht te 
besteden. Naar aanleiding hiervan wordt medio 2005 door het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat met de vier grote steden een convenant opgesteld. Het 
betreft dan de gezamenlijke inspanningen van de gemeenten, de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat en de politie, elk met behoud van eigen 
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verantwoordelijkheid. Het convenant vormt de basis voor de inzet van de 
Inspectie in de vier grote steden in 2006. 
 
Handhavingsplatforms 
Voor een slagvaardige regiogebonden samenwerking tussen de verschillende 
handhavingsdiensten hebben de Belastingdienst, UVW, Politie, Openbaar 
Ministerie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat elf handhavingsplatforms 
ingesteld. De handhavingsplatforms Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Noord-
Holland en Zeeland hebben inmiddels samenwerkingsconvenanten gesloten. Dat 
zullen ook de overige zes platforms doen. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat neemt binnen de platforms vaak het 
initiatief. De platforms blijken een goed aanknopingspunt te zijn voor informatie-
uitwisseling en het opzetten van gezamenlijke controles. Verder besteedt de 
Inspectie veel aandacht aan voorlichting aan de politie. De inspecteurs van de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat zullen dan ook in 2006 regelmatig te vinden zijn 
op politiescholen en -bureaus. Met de Belastingdienst zijn besprekingen gaande 
om te komen tot een landelijk convenant. 
 
Ongevallen 
De inspectie hoort regelmatig van de politie dat taxi’s verhoudingsgewijs vaker 
betrokken zijn bij ernstige aanrijdingen. De politie houdt echter geen apart 
register bij van aanrijdingen met taxi’s. Hierdoor is de omvang van het probleem 
onbekend.  
In 2006 wordt onderzocht in welke mate taxi’s betrokken zijn bij ongevallen en 
welke rol de Inspectie kan spelen bij het voorkomen en/of de afwikkeling van 
dergelijke ongevallen. De Inspectie maakt afspraken met de politie over het 
registreren van deze ongevallen. 
 
4.3  Busvervoer 

Aanpassing controlemethodiek Keurmerk Touringcarbedrijf 
Met het door de branche geïntroduceerde KEMA Keurmerk Busbedrijf, 
tegenwoordig Keurmerk Touringcarbedrijf, wil de bedrijfstak zelf de naleving 
bevorderen. Voorwaarde is dat het bedrijf zelf overtredingen constateert en 
aanpakt (zelfregulering). Tevens is voor verwerving van dit keurmerk een 
positieve verklaring van de Inspectie Verkeer en Waterstaat nodig. Behoud van 
het keurmerk is afhankelijk gesteld van de resultaten van periodieke toetsing 
door derden en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Medio 2004 beschikte ca. 
30% van de touringcarbedrijven die samen 60% van het aantal touringcars 
bezitten over het keurmerk. 
In 2004 is echter bij een gerichte inspectie gebleken dat de naleving van rij- en 
rusttijdenwetgeving bij keurmerkbedrijven niet beter was dan bij niet-
keurmerkhouders. Naar aanleiding daarvan heeft de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat haar controlemethodiek bijgesteld en het overleg met de Stichting 
Keurmerk Touringcarbedrijf geïntensiveerd. De samenwerkingsovereenkomst met 
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de stichting is geactualiseerd. Een van de afspraken is dat de door de Inspectie 
geconstateerde overtredingen structureel worden uitgewisseld. Daarnaast is de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat sinds kort vertegenwoordigd in de onafhankelijke 
raad van toezicht op het keurmerk. 
 
Controles rij- en rusttijden 
Binnen het geheel van regels voor de busbranche blijven die op het gebied van 
rij- en rusttijden, neergelegd in het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v), een 
belangrijke plaats innemen. Immers, naleving hiervan is van groot belang voor de 
veiligheid van passagiers, medeweggebruikers en de buschauffeurs zelf. 
Tegelijkertijd draagt handhaving van het Atb-v bij aan de totstandkoming van 
gelijke concurrentievoorwaarden in de branche. Gebleken is dat 
touringcarbedrijven hun ritten vaak zo strak plannen dat naleving in de praktijk al 
gauw in het gedrang komt. Handhaving van het Atb-v, via weg- en 
bedrijfscontroles, blijft daarom geboden. De rij- en rusttijdencontroles op het 
internationale pendelvervoer omvatten ook de aanvoerritten die door de 
chauffeurs worden gereden, conform het zogenaamde Skills-arrest.  
In 2004 is de vernieuwing van de rij- en rusttijdenverordening (3820/85 en 
3821/85) in gang gezet. Deze ligt thans voor in het Europees Parlement. Verder 
wordt gewerkt aan de implementatie van een tweetal arbeidstijdenrichtlijnen 
(2000/34 en 2002/15) en een vernieuwde controlerichtlijn (88/599).  
 
Thema-acties 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat besteedt speciaal aandacht aan het 
pendelvervoer en internationale lijndiensten omdat in dat segment de naleving 
van de voorgeschreven rij- en rusttijden gauw in het gedrang komt. De controles 
op het pendelvervoer richten zich zowel op de winterpendels, naar en van de 
skigebieden, als op de zomerpendels. De Inspectie verricht de controles veelal in 
samenwerking met de KLPD. Vanaf 2005 werkt de Inspectie aan de 
grensovergangen te Venlo en Hazeldonk eveneens structureel samen met de 
Koninklijke Marechaussee en de Douane. 
De controles van het pendel- en het lijndienstvervoer gebeuren regelmatig in 
afstemming met buitenlandse handhavingsdiensten. Ook in 2006 staan dergelijke 
controles op het programma, onder coördinatie van het internationale 
samenwerkingsverband van inspectiediensten Euro Control Route.  
 
4.4  Goederenvervoer 

Rij- en rusttijden 
In het goederenvervoer over de weg is naleving van de regels van het Atb-v van 
groot belang voor de veiligheid van zowel chauffeurs als medeweggebruikers, 
terwijl naleving daarnaast voorwaarde is voor eerlijke concurrentieverhoudingen 
en verantwoorde sociale omstandigheden.  
Zodra de invoering van de digitale tachograaf een feit is zal er sprake zijn van 
een overgangstermijn, waarbij zowel de analoge als de digitale tachograaf 
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gebruikt mag worden. In deze periode zal er sprake zijn van een extra druk op de 
toezichtcapaciteit. 
Naar verwachting zal de wijziging van de controlerichtlijn betreffende de 
intensivering van de controle van de naleving van rij- en rusttijden pas in 2009 
van kracht worden.  
 
Bewust Uitgeruste Bestuurder  
Op basis van binnen- en buitenlandse studies is steeds duidelijker dat ook bij 
vervoer over de weg verlies van waakzaamheid als gevolg van vermoeidheid een 
rol speelt bij het ontstaan van ongelukken. Met het project Bewust uitgeruste 
bestuurder brengt de Inspectie Verkeer en Waterstaat vermoeidheid onder de 
aandacht van de transportsector, en gaat zij na welke innovatieve mogelijkheden 
er zijn om het aantal ongevallen veroorzaakt door vermoeidheid terug te 
brengen. Het project wordt in 2006 voortgezet.  
 
Bedrijfsinspecties arbo 
Sinds 1999 verricht de Inspectie Verkeer en Waterstaat, onder regie van de 
Arbeidsinspectie, bedrijfsinspecties arbo. In 2006 wordt door middel van 
pilotprojecten ervaring opgedaan met het regiemodel voor samenwerking tussen 
inspectiediensten. In het regiemodel wordt het gedefinieerde domein van 
toezicht geïnspecteerd onder regie van één dienst, met inschakeling van 
deskundig personeel van de samenwerkende dienst. Dit model is gericht op het 
intensiveren van de samenwerking tussen de inspectiediensten. 
 
Overbelading 
Inmiddels zijn zes Weigh-in-motion (WIM-NL) systemen (drie meetlocaties in 
beide richtingen) gerealiseerd en operationeel in een ruime ring rond het 
havengebied van Rotterdam. Deze ring wordt in 2005 gesloten met de aanleg 
van twee extra systemen op de A15.  
Het WIM-NL systeem wordt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat gebruikt als 
monitoringsysteem, waarbij de verkregen informatie wordt gebruikt om 
bedrijfsdossiers op te bouwen. Deze dienen als basis voor bedrijfsonderzoeken.  
Om in de nabije toekomst rechtstreeks te kunnen handhaven via WIM-NL 
systemen wordt momenteel een systeem voor automatische handhaving 
ontwikkeld en beproefd op de A12 ter hoogte van de A50. Bij een dergelijk 
systeem, dat vanaf 2007 ingevoerd zou kunnen worden, leidt elke overtreding 
automatisch tot een boete. Verdere investeringen in het WIM-NL systeem zijn 
afhankelijk van de uitkomsten van deze proef met automatische handhaving.  
De repressieve handhaving op basis van de WIM-NL systemen vindt plaats door 
de KLPD.  
 
Herziening toezichtarrangement 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat onderzoekt in hoeverre het toezicht op het 
goederenvervoer over de weg anders kan worden ingericht. In het nieuwe 
toezichtarrangement komen de volgende punten aan bod: 
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• Een optimale mix van wegcontroles en bedrijfscontroles 
• Optimale benutting van Weigh in Motion 
• Integratie van het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen en 

ARBO-aspecten in reguliere inspecties 
• Een nauwere samenwerking tussen KLPD en de Inspectie Verkeer en 

Waterstaat bij het uitvoeren van EU-verordening 3820/85 inzake 
controles op de rij- en rusttijden 

De uitwerking van bovengenoemde aandachtspunten in het toezichtarrangement 
zal begin 2006 bekend zijn.  
 
4.5  Spoor 

Nota Veiligheid van het railvervoer 
De doelstellingen voor de veiligheid van het totale railverkeerssysteem worden 
voor een belangrijk deel gegeven in de kadernota ‘Veiligheid van het railvervoer’ 
(Tweede kamer 2004-2005, 29893, nr. 2).  
 
Trendanalyse 2004 
De jaarlijkse trendanalyse heeft tot doel trendmatige veranderingen in de 
spoorwegveiligheid te signaleren en te vergelijken met de in de kadernota 
opgenomen doelstellingen. Op basis van de bevindingen in de trendanalyse 
(Tweede kamer 2004-2005, 29893, nr. 8) worden voor 2006 de volgende 
prioriteiten gesteld: 

• Aanpak roodseinpassages 
• De veiligheid van baanwerkers aan het spoor 
• De veiligheidskwaliteit van de infrastructuur 
• Vandalisme op en rond het spoor 
• De veiligheid van rangeerwerk 

 
Bij de beoordeling van nieuwe spoorlijnen en systemen geeft de Inspectie op 
basis van risicoanalyse prioriteit aan omvangrijke projecten waarin nieuwe 
technieken of werkwijzen worden geïntroduceerd, zoals hogesnelheidstreinen of 
lightrail. 
 
Aanpak roodseinpassages 
Vrijwel alle ernstige botsingen op het spoor in de afgelopen tien jaar zijn het 
gevolg van roodseinpassages. Uit de trendanalyses blijkt dat het aantal botsingen 
ongeveer constant is maar dat het aantal roodseinpassages nog steeds stijgt. De 
branchepartijen – vervoerders en beheerder – nemen maatregelen om het risico 
te verminderen. De structurele maatregelen zijn zowel gericht op terugdringing 
van het aantal roodseinpassages als het verminderen van de mogelijke gevolgen. 
Dit door het creëren van randvoorwaarden die het maken van fouten door de 
machinist helpen te verminderen. De Inspectie bewaakt de voortgang van deze 
maatregelen, stelt expertise en analysecapaciteit beschikbaar en voert incident- 
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en ongevalonderzoek uit. Ook verricht de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
inspecties naar een juiste procesvoering, bijvoorbeeld in de cabine. 
 
Veiligheid van baanwerkers aan het spoor 
Het aantal ongevallen met dodelijke slachtoffers onder baanwerkers is structureel 
te hoog. Dit komt vooral doordat het werk niet conform de regelgeving wordt 
georganiseerd. Het toezicht van de Inspectie richt zich dan ook op het 
veiligheidsmanagement van ProRail en zijn aannemers en op de naleving van 
veiligheidsregels bij de werkzaamheden. De Inspectie volgt nauwlettend de 
implementatie van het Normenkader Veilig Werken van ProRail, waarin een 
verbeterde werkwijze is ontwikkeld. Er worden in nauwe samenwerking met de 
Arbeidsinspectie inspecties uitgevoerd op de veiligheidsmaatregelen bij 
werkzaamheden aan de baan. 
 
Kwaliteit infrastructuur 
De kwaliteit van de infrastructuur blijft, in politiek en maatschappelijk opzicht, 
een belangrijk onderwerp. De trendanalyse toont echter geen indicaties dat de 
veiligheid van de infrastructuur afneemt of het aantal ontsporingen toeneemt.  
In het project "veiligheidsmonitor infrastructuur" definieert de Inspectie samen 
met ProRail een aantal te monitoren indicatoren voor de veilige berijdbaarheid. 
De lijst van indicatoren wordt in de loop van 2005 gezamenlijk praktisch 
uitgewerkt en in 2006 geïmplementeerd. De te ontwikkelen veiligheidsmonitor 
moet inzicht geven in de trendmatige ontwikkeling van spoorstaafgebreken, 
spoorstaafslijtage en spoorligging. De Inspectie voert ook zelf inspecties uit naar 
de toestand van de infrastructuur, in het bijzonder daar waar gevaarlijke stoffen 
worden vervoerd. 
  
Vandalisme op en rond het spoor 
De ernst en omvang van vandalisme op en rond het spoor neemt toe. De 
ernstige vandalisme-incidenten worden door de politie onderzocht. Vaak heeft 
het vandalisme de vorm van het plaatsen van bouwmaterialen op het spoor. De 
Inspectie voert daarom inspecties uit op toegankelijkheid van de spoorbaan en 
"good housekeeping" van aannemers bij werkzaamheden. ProRail en zijn 
aannemers worden aangespoord hun spullen goed en onbereikbaar op te ruimen. 
In 2006 zal de Inspectie aan het vandalismeprobleem bijzondere aandacht geven. 
 
Veiligheid van rangeerders 
Hoewel de absolute aantallen doden onder rangeerders jaarlijks laag zijn, is het 
risico structureel te hoog. Voor een deel is dit te wijten aan de wijze waarop de 
rangeerwerkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd. De Inspectie 
onderzoekt of het feit dat steeds meer verschillende vervoerders naast elkaar op 
dezelfde emplacementen opereren ook een rol speelt. In samenwerking met de 
Arbeidsinspectie worden in 2006 inspecties uitgevoerd gericht op de 
werkuitvoering en voorbereiding van de rangeerwerkzaamheden, waaronder de 
gemaakte risicoanalyses. De specifieke aandachtpunten zullen mede worden 
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bepaald aan de hand van de resultaten van inspecties in de tweede helft van 
2005. 
 
Nieuwe spoorlijnen en nieuwe systemen 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat vormt zich een oordeel over de veiligheid 
van nieuwe (spoor)systemen alvorens deze in gebruik worden genomen. De mate 
waarin en de wijze waarop de Inspectie hier aandacht aan geeft verschilt per 
project en is afhankelijk van een risicoanalyse. Het veiligheidsrisico is onder meer 
afhankelijk van de complexiteit van het betreffende project en de mate waarin 
nieuwe technieken worden toegepast. Hoe hoger het risico wordt ingeschat, des 
te nauwkeuriger zal de Inspectie Verkeer en Waterstaat zich ervan overtuigen dat 
de veiligheid beheerst wordt.  
Concreet voor 2006 spelen onder meer de projecten HSL-Zuid en de 
Betuweroute. In beide gevallen worden door de betreffende projectdirecties 
zogenaamde Safety Cases opgesteld, waarin wordt aangetoond dat de 
(spoorweg)veiligheid wordt beheerst vanaf het opstellen van de specificaties tot 
en met het gebruik van de spoorlijn. Deze Safety Cases worden beoordeeld door 
de Inspectie, al dan niet na tussenkomst van een zogenaamde Independent 
Safety Assessor. De Inspectie adviseert vervolgens de minister over de 
ingebruikname. 
De andere drie grote projecten die in 2006 bijzondere aandacht van de Inspectie 
hebben zijn de spoorverdubbeling Amsterdam – Utrecht, de ontwikkeling van het 
nieuwe beveiligingsysteem BB21 (inclusief ERTMS en GSM-Rail) en het 
lightrailproject RandstadRail (zie onder Tram en metro). 
 
Beoordeling veiligheidszorgsysteem beheerder 
Eind april 2006 dient de in 2004 aangenomen Europese Veiligheidsrichtlijn in de 
spoorwegwet te worden opgenomen. Hiermee wordt het hanteren van een 
veiligheidszorgsysteem door de infrastructuurbeheerders verplicht. De Inspectie 
zal dit systeem beoordelen op basis van haar toetsingskader. Omdat het 
veiligheidszorgsysteem van ProRail voor de eerste keer zal worden beoordeeld zal 
dit naar verwachting vrij veel capaciteit vergen van de Inspectie. 
 
Overige inspecties 
Ook andere aandachtsgebieden zijn in 2006 onderwerp van inspecties: de 
belading en technische controle van goederentreinen en het onderhoud en 
beheer van overwegen en tunnels.  
 
Invoering nieuwe spoorwegwet/nieuw toezichtarrangement  
In verband met de nieuwe Spoorwegwet, die op 1 januari 2005 gedeeltelijk in 
werking is getreden, werkt de Inspectie Verkeer en Waterstaat op basis van een 
nieuw toezichtarrangement. Hierin krijgt de spoorwegbranche door minder 
formele regels meer ruimte om zelf invulling te geven aan veiligheid. De 
technische toelatingskeuring van infrastructuur en voertuigen is voor een 
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belangrijk deel neergelegd bij de door de Inspectie erkende keuringsinstanties 
(Notified Bodies).  
De Inspectie streeft eenduidige coördinatie van de inspecties na door 
samenwerking met andere toezichthouders. De toezichtcapaciteit wordt ingezet 
waar dat met het oog op veiligheidsrisico’s het meest geboden is, op basis van 
risicoanalyses en de prioriteiten die zijn vastgesteld in de nota Veiligheid van het 
railvervoer. Bij repressief toezicht heeft een bestuursrechtelijke aanpak de 
voorkeur. 
 
Implementatie tweede spoorpakket 
Door de invoering van het tweede spoorpakket is een volgende stap gezet in de 
vorming van één Europese spoorwegmarkt. Onderdeel van dit pakket is de 
spoorwegveiligheidsrichtlijn die in het voorjaar van 2004 van kracht is geworden. 
Tevens werd bij verordening het  Europese spoorwegbureau (ERA) opgericht. 
Daardoor is behalve markttoegang en interoperabiliteit ook spoorwegveiligheid 
een Europese aangelegenheid geworden. 
Een en ander leidt voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat tot een wijziging van 
de taken. Zo bereidt de Inspectie Verkeer en Waterstaat zich voor om taken van 
de nationale spoorveiligheidsautoriteit te gaan vervullen. De Inspectie zal bij de 
verdere uitwerking van de EU-spoorregelgeving optreden als adviseur van de 
ERA. De Inspectie draagt, door deelname aan technische werkgroepen, bij aan de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke indicatoren, methoden en doelen voor 
spoorwegveiligheid. 
 
4.6 Tram en metro 

Ontwikkeling toezichtarrangement 
Voor het domein tram en metro is een nieuw toezichtarrangement nodig. Dit 
moet aansluiten bij de nieuwe wet- en regelgeving die voor tram en metro in 
voorbereiding is. In 2005 vindt over de structuur van deze regelgeving intensief 
overleg plaats tussen de Inspectie, de beleidsafdelingen en de betrokken 
decentrale overheden en bedrijven. Naar verwachting resulteert dit in 2006 in de 
vaststelling van deze nieuwe regelgeving. De Inspectie kan pas nadat die 
regelgeving in grote lijnen duidelijk is een toezichtarrangement opstellen.  
 
Inspecties 
Vooruitlopend op de ontwikkeling van het toezichtarrangement heeft de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat een aantal activiteiten voor 2006 gepland. De 
onderwerpen van de inspecties zijn tunnelveiligheid, veiligheid van baanwerkers 
en overwegveiligheid. Ook kunnen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen 
of incidenten nadere inspecties worden uitgevoerd. 
 
RandstadRail 
In 2006 wordt het eerste deel van RandstadRail, de Zoetermeerlijn, in gebruik 
genomen. Uiteindelijk verbindt RandstadRail de Rotterdamse metro met het 
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Haagse tramnet. RandstadRail is een lightrailproject dat in de uitvoering tram, 
metro en regulier spoor met elkaar combineert. Behalve specifieke voordelen 
kent deze combinatie ook specifieke veiligheidsaspecten. Deze worden nader 
geanalyseerd en beheerst in de ontwerpfase. Gespecialiseerde bedrijven 
beoordelen de veiligheidsanalyses en beheersmaatregelen. De Inspectie ziet toe 
op een adequate veiligheidszorg bij deze projecten. Het Normenkader Lightrail is 
daarbij haar leidraad.  
 
4.7 Gevaarlijke stoffen 

Nota Vervoer gevaarlijke stoffen 
In 2006 bereidt de Inspectie Verkeer en Waterstaat zich voor op de implementatie 
van de aangekondigde nota Vervoer Gevaarlijke stoffen. In deze nota wordt 
ingezet op het instellen van een basisnet voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Routering en tunnelveiligheid maken onderdeel uit van de planvorming 
voor dit basisnet. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat geeft in 2006 vorm aan de regierol op de 
uitvoering en de handhaving van de wet- en regelgeving voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de afstemming van het 
toezichtbeleid met andere uitvoerings- en handhavingsdiensten.  
 
Security en gevaarlijke stoffen 
Sinds 1 juli 2005 zijn beveiligingsregels van kracht voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. De Inspectie wil met een nalevingsmeting in 2005 inzicht 
krijgen in de wijze waarop het bedrijfsleven invulling geeft aan de nieuwe 
verplichtingen. Mede op basis van de resultaten van deze thema-actie geeft de 
Inspectie het toezicht op de security regelgeving in 2006 verder vorm. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat inspecteert het vervoer van gevaarlijke 
stoffen tijdens het vervoer zelf, op opslag- en overslagterminals, zoals 
emplacementen, bij containerterminals en op bedrijfsterreinen met een 
spooraansluiting. Hierbij controleert de Inspectie de gevaarlijke lading die 
afzenders aanbieden of waarvan het vervoer al is begonnen. De Inspectie 
controleert hierbij zowel op administratieve als op technische aspecten, via 
specifieke checklists.  
In 2006 richt de Inspectie haar aandacht op de problemen bij druppellekkages in 
het spoorvervoer. De vervoersstromen per spoor van chloor, ammoniak en LPG 
zijn een blijvend aandachtspunt. Daarnaast is een thema-actie voorzien op de 
verplichting tot het hebben van een veiligheidsadviseur. 
 
Internationale controles spoorvervoer 
In samenwerking met het Eisenbahn Bundesamt (EBA) zullen periodiek 
internationale controles op het spoor plaatsvinden. 
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5 Lucht 

5.1 Algemeen 

Tarieven luchtvaart 
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek Tarieven Luchtvaart (Commissie 
Linschoten) is dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat een groot aantal taken voor 
de luchtvaartsector niet kostendekkend uitvoert. Daarom zal de Inspectie vanaf 
2007 de daadwerkelijke kosten volledig doorberekenen. Dit kan echter pas nadat 
met de sector overleg heeft plaatsgevonden over de omvang van de 
inspectiewerkzaamheden en de doelmatigheid en effectiviteit hiervan. De 
zogeheten DIET-commissie (Doelmatigheid, Inspectie Effectiviteit & Tarieven) 
onder voorzitterschap van de heer Linschoten beziet in de periode tot en met 2006 
in een open discussie met de sector wat een adequaat en acceptabel kostenniveau 
kan zijn.  
Vanaf 1 juni 2005 verricht de Inspectie Verkeer en Waterstaat een deel van haar 
werkzaamheden in opdracht van de EASA. Voor deze producten worden door de 
EASA vastgestelde tarieven in rekening gebracht. Dit heeft (financiële) 
consequenties voor de Nederlandse typecertificaathouders (productcertificatie), 
luchtvaartmaatschappijen (goedkeuring wijzigingen en reparaties) en 
ontwerporganisaties (ontwerperkenning) en een aantal erkende organisaties in 
het buitenland die voorheen door de Inspectie Verkeer en Waterstaat werden 
gecertificeerd (productie- en onderhoudserkenning). De Inspectie ziet voor 
zichzelf nadrukkelijk een rol weggelegd om de gewijzigde 
verantwoordelijkheidsverdeling goed onder de aandacht van deze organisaties te 
brengen. 
 
Inspectieprogramma Luchtvaart 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat werkt het onderdeel Luchtvaart van dit 
jaarwerkplan nader uit in het Inspectieprogramma Luchtvaart. De Inspectie 
brengt, na overleg met de sector, dit programma uit in oktober 2005. 
 
Implementatie internationale regelgeving 
Eind 2005 zal er sprake zijn van definitief vastgestelde algemene regels voor de 
vluchtuitvoering (JAR-OPS 0) en specifieke regels voor de vluchtuitvoering voor  
ballonvaarten, rondvluchten, zakenvluchten, luchtarbeid, historische luchtvaart, 
luchtvaartvertoningen en overige vormen van gemotoriseerde luchtvaart (JAR-
OPS 2 en 4). Niet uit te sluiten valt, dat de verdere ontwikkeling van deze 
regelgeving zal plaatsvinden onder de vlag van EASA.  
Naar verwachting worden de nieuwe regels in 2006 in de Nederlandse 
regelgeving geïmplementeerd. De invoering van de nieuwe JAA-regelgeving 
vraagt extra capaciteit aangezien er in tegenstelling tot het verleden een 
vergunningplicht is opgenomen. Naar verwachting zijn bovendien meer 
inspecties nodig dan op dit moment het geval is. Het is nog moeilijk in te 
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schatten hoeveel capaciteit uiteindelijk nodig zal zijn. Op dit moment vinden de 
inspecties plaats in het kader van SANA (Safety Assessement of National 
Aviation) en SAGA (Safety Assessement of General Aviation). 
 
Uitbreiding bevoegdheden EU en EASA 
De overdracht van de bevoegdheid aan de EU inzake de vergunning tot 
vluchtuitvoering (EU OPS) moet nog door de Transportraad geaccepteerd 
worden. De Europese Commissie komt eveneens met voorstellen voor uitbreiding 
van de bevoegdheden van de EASA op het gebied van vluchtuitvoering (OPS) en 
bemanningsbewijzen (FCL). Het is nog niet duidelijk wanneer er op deze punten 
besluiten te verwachten zijn.   
De Inspectie biedt ondersteuning aan het regelgevend comité dat wijzigingen in 
de eisen van deze Europese regels aanbrengt. Met name bij het opstellen van de 
implementatieregels door EASA is die ondersteuning noodzakelijk. Ook bereidt 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat zich voor op de veranderende rol als 
toezichthouder op Europese regels.  
 
ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme 
Nederland is als verdragsluitende staat gehouden de ICAO Standards and 
Recommended Practices (SARP’s) te implementeren. Met het Universal Safety 
Oversight Audit Programme voert ICAO audits uit bij alle aangesloten staten om 
na te gaan in hoeverre zij in de praktijk werken volgens de relevante SARP’s. In 
dit verband is Nederland gevraagd de Compliance Checklist in te vullen voor 
Annex 11, 13 en 14 en de gegevens naar ICAO te sturen. Deze werkzaamheden 
zijn uitgevoerd en het resultaat geeft een goed overzicht van de status van 
implementatie van ICAO voorschriften op deze gebieden. ICAO heeft Nederland 
gevraagd of er begin 2007 een ICAO Audit uitgevoerd kan worden. Hierop heeft 
Nederland aangegeven dat ICAO eind 2007 welkom is. 
 
Beheersing veiligheid luchtvaartketen 
Begin 2006 komen de resultaten beschikbaar van een breed onderzoek naar de 
werking van het veiligheidssysteem in de luchtvaartketen in Nederland. Dit 
onderzoek is gestart naar aanleiding van eerdere ervaringen in Zwitserland, 
waaruit bleek dat verbeteringen in de keten noodzakelijk waren. In het 
onderzoek wordt nagegaan hoe het gesteld is met de veiligheidsbeheersing van 
de betrokken luchtvaartpartijen in Nederland is en welke correctieve maatregelen 
eventueel nodig zijn. De Inspectie en het Directoraat-generaal Transport en 
Luchtvaart trekken gezamenlijk op bij het doorvoeren van noodzakelijke 
verbeteringen.  
 
Algemene productveiligheid luchtvaartuigen 
Het ministerie van VWS implementeert in 2005 de EU-richtlijn 2001/95 met 
betrekking tot algemene productveiligheid in de Warenwet. Daarbij wordt de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat aangewezen als toezichthouder voor vaartuigen 
en luchtvaartuigen. Het betreft hier consumentenrecht. Dat betekent dat in de 
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luchtvaart de werking beperkt blijft tot particulier gebruik van luchtvaartuigen in 
particulier eigendom. De regelgeving heeft geen betrekking op commercieel 
gebruik. Ook de historische luchtvaart in exploitatie van een organisatie en het 
privé-gebruik van een bedrijfsvliegtuig vallen niet onder de nieuwe regelgeving.   
Overigens is artikel 3 van de nieuwe richtlijn nu al grotendeels afgedekt met de 
bepalingen in de huidige Wet luchtvaart. Op grond van deze wet kan de 
Inspectie bij de aanvraag van een bewijs van luchtwaardigheid een ondeugdelijk 
luchtvaartuig afkeuren. Daarna staat ook nog de mogelijkheid van een 
vliegverbod open.  
De Inspectie Verkeer en Waterstaat baseert haar inzet mede op meldingen van 
fabrikanten en importeurs die zij op basis van de nieuwe richtlijn ontvangt.   
 
Herziening toezichtarrangementen/Regiebureau Schiphol 
Het veiligheidsdeel van het nieuwe toezichtarrangement Luchthavens is in 2005 
afgerond. Het milieudeel wordt ontwikkeld zodra er duidelijkheid is over de 
exacte invulling van de regeling regionale en kleine luchthavens (RRKL), naar 
verwachting in het najaar van 2005.  
De Inspectie rondt de toezichtarrangementen voor het subdomein Luchtruim, en 
de domeinen Luchtvaartoperationele bedrijven en Luchtvaarttechnische bedrijven 
in 2006 af.  
Tevens komt in 2006 een specifiek toezichtarrangement voor Schiphol gereed dat 
gericht is op een verdergaande interne coördinatie en waar mogelijk integratie 
van de diverse toezichtactiviteiten. Het nieuw gevormde Regiebureau Schiphol 
concretiseert in 2006 de samenwerking tussen de betrokken dienstonderdelen.  
Tevens oriënteert het Regiebureau zich, mede met het oog op het streven naar 
administratieve lastenvermindering voor bedrijven, op het opzetten van 
effectieve samenwerkingsverbanden met diensten buiten de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat. De Inspectie zal in de oriënterende fase, in verband met de 
complexiteit van de bestuurlijke vraagstukken en het veelvuldige 
interdepartementale overleg, nauw samenwerken met DGTL. 
De Inspectie brengt alle toezichtarrangementen in nauw overleg met de 
luchtvaartsector tot stand.  
 
5.2 Luchthavens en luchtruim 

Single European Sky/SESAME 
De Europese Unie streeft naar uniformering van verantwoordelijkheden, regels 
en procedures van de luchtverkeersleiding door de instelling van een gezamenlijk 
Europees luchtruim, de Single European Sky. Op basis van EU-verordeningen 
moet de Nederlandse overheid een nationale toezichthouder (NSA; National 
Supervisory Authority) inrichten die toezicht houdt op 
luchtverkeersleidingorganisaties die in Nederland opereren. Op termijn verwacht 
de EU dat de NSA eveneens meer inhoudelijke zaken op het terrein van Air 
Traffic Management voor haar rekening neemt. Ook is het de bedoeling dat het 
toezicht een internationaal karakter krijgt teneinde te komen tot 
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kostenbesparingen. Aan Nederland is bovendien gevraagd het voortouw te 
nemen bij de oprichting van een internationale NSA die toezicht houdt op het 
Maastricht Upper Area Control Center. 
De functie van de NSA is inmiddels deels belegd bij de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat. In het najaar van 2005 werft de Inspectie personeel voor de NSA-
taak, zodat de toezichthouder in 2006 tijdig van start kan gaan met het 
benodigde toezicht en de certificering van luchtverkeersleidingorganisaties. 
De operationele uitwerking van de Single European Sky wetgeving vindt plaats 
aan de hand van het door de industrie geleide en door de Europese Commissie 
ondersteunde implementatieprogramma SESAME. Dit programma geeft richting 
aan het Air Traffic Management voor de komende 15 jaar. SESAME zal 
uiteindelijk de basis bieden voor de ontwikkeling en implementatie van Air Traffic 
Managementsystemen in de EU tot 2020. 
De eerste fase, de definitiefase, is in 2005 van start gegaan en zal twee jaar 
duren, onder management van Eurocontrol. De Inspectie Verkeer en Waterstaat 
zal te zijner tijd haar werkprogramma op de resultaten afstemmen.  
 
Eurocontrol Safety and Regulatory Requirements (ESARR’s)   
Bij normering voor en toezicht op luchtverkeersleidinginstanties bestaat er een 
grote achterstand (faseverschil) in vergelijking met de normering voor en toezicht 
op vliegtuigfabrikanten en luchtvaartmaatschappijen. Met de komst van de in 
Europees verband ontwikkelde Eurocontrol Safety and Regulatory Requirements 
(ESARR’s) wordt deze achterstand weggewerkt. ESARR’s stellen eisen aan 
verschillende aspecten van de luchtverkeerdienstverlening. Bovendien geven de 
ESARR’s richtlijnen aan de nationale luchtvaartautoriteiten voor de uitoefening 
van het veiligheidstoezicht.  
De implementatie van ESARRs vormt voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
ook in 2006 een prioriteit. In april 2006 wordt de Inspectie op dit punt geaudit 
door Eurocontrol. De implementatie en de doorwerking van de ESARRs in het 
toezicht neemt de Inspectie mee in de ontwikkeling van het toezichtarrangement 
Luchtruim. 
 
Group of Aerodrome Safety Regulators (GASR) 
Ook bij de normering voor en toezicht op luchthavens bestaat er een grote 
achterstand in vergelijking met het toezicht op vliegtuigfabrikanten en 
luchtvaartmaatschappijen. De Europese Group of Aerodrome Safety Regulators 
(GASR) is ingesteld voor de ontwikkeling van een geharmoniseerde Europese 
veiligheidsbenadering voor luchthavens met bijbehorende regelgeving. Dit 
informele werkverband GASR heeft zich de volgende doelen gesteld: het 
afronden van de eerste editie van de JAR Aerodromes; het houden van een 
inspraakprocedure met onder meer de sector en het verbeteren van de juridische 
status van de groep onder leiding van de EU en in afstemming met EASA. Deze 
werkzaamheden hebben prioriteit in 2006.  
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ICAO Aerodrome Panel 
De ontwikkelingen in Europa ten aanzien van GASR hebben geleid tot 
hernieuwde belangstelling van de ICAO ten aanzien van de ontwikkeling en 
harmonisatie van de veiligheidsnormering voor luchthavens. De recente 
oprichting van het ICAO Aerodrome Panel is hier een uitvloeisel van. Aan dit 
panel is de totale coördinatie en ontwikkeling van wereldwijde normering voor 
luchthavens opgedragen.  
Een andere impuls voor dit ICAO-initiatief was het ontwerp van de Airbus A-380. 
De dimensies van dit supergrote vliegtuig maakten dat de normering voor 
luchthavens tegen het licht gehouden moest worden. Behalve vraagstukken van 
inpassing van dit toestel is er ook aandacht voor normering van risicoanalyses en 
managementsystemen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat geeft prioriteit aan de 
ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Parallel starten op Schiphol 
LVNL is er niet in geslaagd om in 2005 een oplossing te vinden voor de 
problematiek met het parallel starten. Gezocht wordt naar een scenario waarbij 
aan alle gestelde voorwaarden op het gebied van veiligheid, capaciteit en milieu 
kan worden voldaan. Een mogelijke oplossingsrichting zou zijn het verrichten van 
minimale aanpassingen aan de meetsystematiek van de huidige milieunormen, 
met instandhouding van de regels voor veiligheid en capaciteit. In 2006 zullen 
DGTL, de Inspectie en het Amerikaanse kennisinstituut MITRE verschillende 
scenario’s bespreken. De Inspectie Verkeer en Waterstaat volgt de 
ontwikkelingen kritisch en zal hierover regelmatig rapporteren aan de 
bewindslieden. 
 
Runway Incursions 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft met de sector afspraken gemaakt over 
noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van incidenten op start- en 
landingsbanen (runway incursions). De Inspectie ziet erop toe dat de afspraken 
worden nagekomen.   
 
Vliegveiligheidcampagne kleine luchtvaart 
In het najaar van 2005 begint de Inspectie met een nieuwe serie 
vliegveiligheidpresentaties behorend bij de campagne 'Vlieg als een vogel, denk 
als een mens'. Aandachtspunten zullen zijn 'vliegen langs de kust', 'problemen 
onderweg' en 'slecht weer'. De campagne wordt primair door de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat en de Koninklijke Luchtmacht in samenwerking met de 
sector georganiseerd. Daarbij wordt steeds meer toenadering gezocht tot 
organisaties die bij deze onderwerpen betrokken zijn en dus tijdens voorbereiding 
en uitvoering een adviserende rol kunnen spelen, zoals de LVNL, het KLPD, het 
KNMI en de Kustwacht. De campagne is gestart in 2004 voor de duur van drie 
jaar, met jaarlijks wisselende aandachtsgebieden. Doelstelling is om de vliegers in 
de general aviation te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid in het 
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ongecontroleerde luchtruim. In het voorjaar 2006 begint het campagneteam met 
de voorbereidingen voor het derde campagnejaar, waarin de aandacht gericht is 
op de mentale en fysieke gezondheid van de vlieger zelf. 
 
BKL-tool en integrale inspecties 
In 2005 hebben de exploitanten van de regionale en kleine luchtvaartterreinen 
de beschikking over de zogenaamde bkl-tool gekregen. Deze tool stelt de 
exploitant in staat zelfstandig geluidbelastingsberekeningen voor de kleine 
luchtvaart uit te voeren. Tot voor kort werden deze berekeningen nog 
voornamelijk door het NLR uitgevoerd. De bkl-tool biedt de exploitant de 
mogelijkheid om de geluidbelastingsontwikkelingen op het eigen veld beter te 
monitoren ten behoeve van het tijdig inzetten van eventuele stuurmaatregelen 
om overschrijdingen van de bkl-geluidszone te voorkomen. Voor de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat heeft dit als voordeel dat de kans op de naleving van de 
geluidsnormen erdoor wordt vergroot. Ook is het mogelijk om frequenter 
geluidbelastingsgegevens van de exploitant te vragen, met name bij die 
luchtvaartterreinen waar de kans op overschrijdingen van de bkl-geluidszone 
groot is. Hierdoor kan het totale aantal 'rapportages naleving milieuregels' dat in 
2006 door de Inspectie wordt geproduceerd afwijken van het aantal dat tot nu 
toe is geprognosticeerd. Vooralsnog wordt echter vastgehouden aan een totaal 
van 41 voor 2006.  
Verder wordt ernaar gestreefd om in 2006 op regionale en kleine 
luchtvaartterreinen integrale inspecties uit te voeren. Deze inspecties hebben als 
belangrijkste doel een controle uit te voeren op de kwaliteit van de 
invoergegevens die voor de geluidbelastingsberekeningen worden gebruikt. 
Daarnaast zal ter plaatse ook worden gecontroleerd of de gebruiksvoorschriften 
door zowel de exploitant als de gebruikers van het luchtvaartterrein voldoende 
worden nageleefd. 
 
Handhaving slots 
Op 21 april 2004 is de Verordening (EG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 
1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van ‘slots’ op 
communautaire luchthavens gewijzigd. Deze wijziging omvat onder meer 
bepalingen inzake de handhaving van slots om slotmisbruik door 
luchtvaartmaatschappijen aan te kunnen pakken. Het gaat dan met name om het 
gebruik van slots op andere tijden dan waarvoor ze bedoeld zijn (het 
zogenaamde offslot-vliegen). De verplichting van de lidstaat om handhavend op 
te treden is in 2005 geïmplementeerd met een wijziging van het Besluit 
slotallocatie. Vanaf 2006 maakt de handhaving van slots deel uit van de reguliere 
handhavingsactiviteiten van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. 
 
Grondafhandeling 
De Inspectie geeft in 2006 in samenwerking met het Directoraat-generaal 
Transport en Luchtvaart extra aandacht aan grondafhandeling. Het gaat daarbij 
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zowel om het uitvoeren van inspecties als het aanpassen van wet- en 
regelgeving. 
 
Toezichtarrangement luchthavens (veiligheid) 
In 2005 is voor het domein Luchthavens en luchtruim de beschrijving van het 
gewenste toezichtarrangement voor het veiligheidstoezicht op de regionale en 
kleine luchthavens afgerond. De implementatie zal met ingang van 2006 ter 
hand worden genomen. Het is de bedoeling om de intensiteit van het toezicht af 
te laten hangen van een beoordeling van de luchthaven. Deze beoordeling is van 
een aantal factoren afhankelijk, waaronder de complexiteit van de luchthaven en 
het naleefgedrag.  
Het toezicht op de kleine velden die niet onder de regeling Certificatie 
Luchthavens vallen, zal conform het toezichtarrangement worden uitgevoerd op 
basis van risicoanalyse. Het betreft hier specifieke thema-acties op basis van 
gesignaleerde problemen en eventuele naleeftekorten. De verwachting is dat 
tengevolge van deze manier van toezicht de intensiteit van het toezicht op de 
kleine luchtvaartterreinen het komende jaar kan dalen. 
 
Milieutoezicht regionale en kleine luchtvaartterreinen 
De staatssecretaris zal het wetsvoorstel Regionale en kleine luchthavens naar 
verwachting in het najaar van 2005 aan de Tweede Kamer aanbieden. Het 
wetsvoorstel behelst onder meer de overheveling van bevoegdheden van de 
rijksoverheid naar de lokale overheden (decentralisatie). Het betreft bevoegdheden 
voor het vaststellen van de milieuruimte en het ruimtelijke ordeningsbeleid met 
betrekking tot regionale en kleine luchtvaartterreinen, en de keuze om meer of 
minder groei van de luchtvaartterreinen toe te staan. Naar verwachting worden in 
de loop van 2005 de consequenties voor het toezicht van de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat duidelijk. 
Wat betreft het milieutoezicht op deze luchthavens zal in 2006 worden 
begonnen met de implementatie. De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt er 
rekening mee dat zij een nieuwe taak erbij krijgt in de vorm van tweedelijns 
toezicht op de taakuitvoering door de provincies.  
 
5.3 Luchtvaartoperationele bedrijven 

Deregulering, verbetering van de regelgeving en vermindering van 
administratieve lasten 
De Inspectie werkt aan een aanpassing van de regelgeving voor de Vergunning 
tot vluchtuitvoering en de Vervoersvergunning. Ze streeft naar operationele 
invoering begin 2006. Het doel is minder regelgeving (doelregelgeving in plaats 
van vergunningverlening) en een evenwichtige verdeling van de lasten voor de 
sector. De vergunningverlening aan rondvluchtbedrijven is onderdeel van deze 
herziening van de regelgeving. Op korte termijn wordt reeds gestart met de 
voorbereidingen voor het intrekken van de regelgeving voor het bijhouden en 
doorgeven van registraties van ballonvluchten. 
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Naar de mogelijkheden voor uitbesteding van een aantal taken op het gebied van 
examens, brevetten en medische verklaringen wordt in 2005/2006 een 
onderzoek uitgevoerd.  
Daarnaast wordt er in 2006 verder onderzoek verricht naar het herzien van de 
regelgeving met betrekking tot Flight Crew Licensing (FCL). Het streven is om 
daarbij te komen tot doelregelgeving dan wel het één op één verwijzen naar 
internationaal overeengekomen regels.  
 
Voortzetting overleg general aviation 
Het structureel overleg tussen vertegenwoordigers van de general aviation, de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Directoraat-Generaal Transport en 
Luchtvaart wordt in 2006 voortgezet. Belangrijke punten van bespreking voor 
2006 zijn: deregulering, informatievoorziening aan de sector, monitoring van 
gemaakte afspraken en het onderhouden van de inmiddels reeds verbeterde 
relatie met de general aviation.   
 
Toezicht op de economische positie van luchtvaartmaatschappijen 
De verordening 92/2407/EG betreft de economische en technische 
geschiktheideisen die voorwaarde zijn voor de verlening en handhaving van 
exploitatievergunningen voor luchtvaartmaatschappijen. Zonder een passende 
exploitatievergunning en Air Operator Certificate mag een onderneming geen 
passagiers en/of vracht tegen vergoeding door de lucht vervoeren. 
Periodiek worden de financiële prestaties van luchtvaartmaatschappijen 
onderzocht. De ervaring hierbij is dat de verplichting om jaarcijfers in te dienen 
door luchtvaartmaatschappijen slecht wordt nageleefd. De gegevens in het 
jaarverslag zijn bij ontvangst gedateerd en stelselmatig ontbreekt een verplichte 
prognose voor het komende boekjaar. Hierdoor is het moeilijk de actuele 
financiële positie van de luchtvaartmaatschappij te bepalen.  
De minister heeft naar aanleiding van de ervaringen met onder meer Air Holland 
opdracht gegeven om te onderzoeken of de bevoegdheden ten aanzien van 
exploitatievergunningen moeten worden aangescherpt. Het onderzoek richt zich 
vooral op het vastleggen van wettelijke kaders waarbinnen een 
exploitatievergunning wordt afgegeven, geschorst of ingetrokken. Hierbij wordt 
aangesloten bij de Europese regelgeving op dit gebied, die in 2005 een revisie 
ondergaat. Verder richt het onderzoek zich op een aanpassing van de nationale 
regelgeving inzake de Exploitatievergunning en Vergunning tot vluchtuitvoering. 
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt bepaald hoe intensief 
het toezicht op de economische positie van luchtvaartmaatschappijen moet 
worden. 
 
Analysebureau luchtvaartvoorvallen 
Ter uitvoering van EU-richtlijn 2003/42/EG en het wetsontwerp voor de melding 
van voorvallen in de burgerluchtvaart beschikt de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat met ingang van 2006 over een analysebureau voor 
luchtvaartvoorvallen.  

Inspectie Verkeer & Waterstaat 
 

 

 



 Datum 

1 september 2005 
Paginanummer 

37 
 Rapport 

Jaarwerkplan 2006 
 

SAFA, SAGA en SANA inspecties 
In 2006 zal, evenals in 2005, prioriteit worden gegeven aan de SAFA-inspecties 
(inspectie van buitenlandse vliegtuigen op Nederlandse luchthavens), passend bij 
de internationale afspraken. De SANA en SAGA inspecties blijven op het 
verlaagde niveau van 2005. SANA inspecties betreffen productgericht toezicht. 
Een lagere intensiteit is mogelijk doordat het systeemtoezicht op de Nederlandse 
operators op een hoog niveau staat. De vermindering van SAGA inspecties is tot 
stand gekomen door de inspectiecapaciteit in hogere mate in te zetten op basis 
van risicoanalyse. 
 
Inspecties ballonvaartbedrijven 
Tot eind 2005 worden zo veel mogelijk de ballonvaartbedrijven geïnspecteerd die 
niet in 2004 aan bod zijn gekomen. Een evaluatie zal er waarschijnlijk toe leiden 
dat het toezicht op deze bedrijven in 2006 anders wordt ingevuld. De 
verwachting is dat het toezicht een handhavend karakter zal krijgen met 
steekproefsgewijze inspecties. Ook is het mogelijk dat de brancheverenigingen 
een rol hierin gaan spelen. 
 
Compensatie luchtreizigers/denied boarding compensation 
Bij vertraging en annulering van vluchten en in geval van instapweigering kunnen 
reizigers op grond van EU-verordening 261/2004 recht hebben op financiële 
compensatie en bijstand van de luchtvaartmaatschappij. Een 
luchtvaartmaatschappij moet getroffen passagiers schriftelijk informeren over 
deze rechten. Als passagiers bij de betreffende luchtvaartmaatschappij geen 
gehoor vinden, dan kunnen zij bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat een klacht 
indienen. 
De Inspectie registreert de ingekomen klachten en schakelt vervolgens de 
betrokken luchtvaartmaatschappij in om de klacht alsnog in overeenstemming 
met de verordening en binnen een redelijke termijn af te doen. De Inspectie dient 
van de uitkomst op de hoogte te worden gesteld. De Inspectie houdt  
luchtvaartmaatschappijen aan de verordening.  
De Inspectie Verkeer en Waterstaat analyseert de klachten en de 
klachtenafhandeling en let daarbij scherp op eventuele trends. De consequenties 
voor 2006 laten zich nog moeilijk inschatten. Tot op heden komen er tientallen 
klachten per dag binnen. Recent ambtelijk overleg met de Europese Commissie 
rechtvaardigt de verwachting dat van de Inspectie meer inzet zal worden 
gevraagd.  
 
5.4  Luchtvaarttechnische bedrijven 

EASA 
Met de inwerkingtreding van de verordening 2002/1592/EU is de 
verantwoordelijkheidsverdeling op het terrein van de luchtwaardigheid binnen de 
Europese Unie gewijzigd. Een deel van deze verantwoordelijkheid is niet meer bij 
de lidstaten belegd, maar bij het hiervoor opgerichte Europese Agentschap voor 
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de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA). Het Agentschap zal de komende jaren   
gebruik blijven maken van de inspectie- en toelatingsmogelijkheden die aanwezig 
zijn bij de nationale luchtvaartautoriteiten, waaronder de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat. Naast de activiteiten die met deze Europese samenwerking 
corresponderen, gaat de Inspectie in 2006 verder met de implementatie van de 
EU-regelgeving in Nederland volgens het daarvoor vastgestelde schema. De 
Inspectie intensiveert de communicatie met de sector om een brugfunctie te 
kunnen vervullen tussen het toezichtdomein en EASA. 
 
Regulatory Impact Analysis EASA 
Met betrekking tot de EU-regelgeving voor blijvende luchtwaardigheid is 
afgesproken dat EASA de consequenties voor de verschillende lidstaten 
analyseert met een zogenaamde Regulatory Impact Analysis. De Inspectie 
Verkeer en Waterstaat bepaalt op basis van die analyse de consequenties voor 
het domein en stelt in de tweede helft van 2005 een implementatieplan op. In 
hoeverre dit zal leiden tot wijzigingen in het werkprogramma voor 2006 is op dit 
moment nog niet te voorzien. 
 
Toezicht op door de FAA erkende bedrijven 
Als voortvloeisel uit de in 2005 geplande vliegveiligheidsovereenkomst tussen de 
EU en de VS zal naar verwachting in 2006 het toezicht op de door de FAA in 
Nederland erkende bedrijven door de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden 
uitgevoerd. Het gaat daarbij om bedrijven die zijn erkend volgens de richtlijn FAR 
145. Dit heeft tot gevolg dat voor de betreffende bedrijven de administratieve 
lastendruk aanzienlijk wordt verlicht omdat ze voor het toezicht voortaan met 
één luchtvaartautoriteit te maken krijgen. Het extra werk dat deze bedrijven 
moeten verrichten voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt daarmee 
ruimschoots gecompenseerd. 
 
Monitoren ontwikkelingen  
De Inspectie wil nadrukkelijker de ontwikkelingen binnen het toezichtdomein en 
die bij andere autoriteiten gaan monitoren. Sommige van deze ontwikkelingen 
kunnen immers op termijn consequenties hebben op de vorm van het toezicht. 
Te denken valt aan ontwikkelingen tengevolge van de voortgaande globalisering, 
bijvoorbeeld het aangaan van strategische allianties, nieuwe initiatieven op het 
gebied van een zelfscheppende vliegtuigindustrie en technologische 
ontwikkelingen. Het onderwerp “ontwikkelingen binnen het toezichtdomein en 
bij autoriteiten” zal als vast agendapunt worden toegevoegd aan het reguliere 
overleg met de sector. In 2006 neemt de Inspectie bovendien initiatieven om de 
communicatie met de sector te intensiveren. 
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5.5 Gevaarlijke stoffen 

Inconsistentie safety- en securityregelgeving 
Speciale aandacht gaat uit naar de inconsistentie tussen de safety- en 
securityregelgeving en de implicaties van de securityregelgeving  op het 
werkterrein van de  toezichthouder. In de 2de knelpuntennota security- versus 
safetyregelgeving, uitgebracht door de Inspectie in het 2e kwartaal van 2005, 
wordt een eerste evaluatie gegeven van de gesignaleerde uitvoeringsproblemen 
bij de securitychecks op het passagiersvervoer. Tevens zijn hierin een aantal 
knelpunten benoemd met betrekking tot de securityregelgeving in de 
luchtvrachtsector. De Inspectie zet zich in om op dit terrein een meer afgestemde 
en geharmoniseerde wet- en regelgeving te laten ontstaan.  
 
Gevaarlijke stoffen in tankwagens/sterk gekoelde gassen 
Op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen in de luchtvaart of op 
luchthavens zijn in 2005 een tweetal thematische onderzoeken afgerond. Het 
betreft onderzoeken naar het vervoer van sterk gekoelde gassen en naar 
tankwagens op de luchthaven Schiphol. Ten aanzien van het vervoer van sterk 
gekoelde gassen is op basis van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende en 
vernieuwde regelgeving op internationaal niveau in voorbereiding. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar tankwagens is, in 
afstemming met betrokken partijen, eveneens herziene regelgeving in 
voorbereiding. De verdere implementatie en uitvoering van de aanbevelingen en 
uitkomsten van deze onderzoeken maken in 2006 onderdeel uit van het 
uitvoeringsprogramma van de Inspectie. 
 
Internationale samenwerking  
In 2006 draagt de Inspectie Verkeer en Waterstaat opnieuw bij aan de uitvoering 
van gezamenlijke inspectie-inspanningen op grond van de  European Joint 
Inspections on Dangerous Goods Transport Requirements. Doel is het versterken 
van een meer eenduidige en Europese ontwikkeling van inspecties. Meer 
afstemming omtrent de wijzen en methoden van inspecteren en handhaven is 
hiervoor een vereiste.  
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6 Water 

6.1  Algemeen 

Havenontvangstinstallaties 
De handhaving op havenontvangstinstallaties (HOI) heeft in 2005 vorm 
gekregen. Doel is om door afgifte van scheepsafval aan de wal de 
verontreiniging van zeeën en kusten door lozingen terug te dringen.  
Er is een handhavingsplan opgesteld in afstemming met havenbeheerders, de 
havenontvangstinstallaties en de overige inspectiediensten, en in samenwerking 
met het Openbaar Ministerie voor het vervolgen van strafbare feiten. In de 
richtlijn 2000/59/EG is opgenomen dat minimaal 25 procent van de schepen die 
de haven aandoen gecontroleerd moeten worden. In totaal gaat het dan om circa 
1500 Nederlandse en buitenlandse schepen per jaar. De inspecties op 
buitenlandse schepen vinden plaats in aansluiting op de reguliere 
havenstaatcontroles. Daarnaast vinden er ook vlaggestaat-controles op 
Nederlandse schepen plaats. Ook reageert de Inspectie Verkeer en Waterstaat op 
signalen over misstanden die door andere diensten worden gemeld. De inspecties 
worden in 2006 op dezelfde wijze voortgezet. 
Naast het verscherpte toezicht op de individuele schepen besteedt de Inspectie  
ook bij de HOI’s zelf extra aandacht aan de kwaliteit en –kwantiteit van het 
ingeleverde afvalwater. 
 
International Ship and Port Facility Security Code 
De uitvoering van de security certificering wordt uitbesteed aan Recognised 
Security Organisations (RSO’s); de uitgifte van certificaten zelf is in handen van 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De Inspectie houdt toezicht op de RSO's en 
op de naleving van de security voorschriften op Nederlandse en buitenlandse 
schepen.  
De internationale voorschriften voor de havens zijn geïmplementeerd in de 
Havenbeveiligingswet. De verantwoordelijkheid voor het eerstelijns toezicht op 
de naleving van de Havenbeveiligingswet ligt bij de Burgemeester en 
Wethouders van elke havengemeente. Het college wijst een gemeentelijke 
toezichthouder aan. De Inspectie Verkeer en Waterstaat is aangewezen als 
tweedelijns toezichthouder. Deze taak krijgt vorm in 2005.  
Gezien het belang van deze taak en naar aanleiding van een in 2005 afgeronde 
audit naar de samenhang tussen Scheepvaartverkeerswet, de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken en 
de Wet milieubeheer, besteedt de Inspectie in 2006 extra aandacht aan het 
toezicht in en rond de havens.  
De Inspectie Verkeer en Waterstaat levert inspecteurs aan de EU die in het kader 
van EU verordening 725/2004 (security) deel zullen nemen aan inspecties op 
andere lidstaten. Tevens zal de Inspectie Verkeer en Waterstaat een deel van de 
begeleiding verzorgen van EU inspecties in Nederland. 
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Algemene productveiligheid vaartuigen 
Het ministerie van VWS implementeert in 2005 de EU-richtlijn 2001/95 met 
betrekking tot algemene productveiligheid in de Warenwet. Daarbij wordt de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat aangewezen als toezichthouder voor vaartuigen 
en luchtvaartuigen. Het betreft hier consumentenrecht. Dat betekent dat in de 
scheepvaart de werking beperkt blijft tot pleziervaartuigen. De specifieke 
regelgeving waaraan de vaartuigen in het kader van de Wet pleziervaartuigen 
moeten voldoen is goed beschreven (met name de zogenoemde essentiële eisen) 
en dekt de in artikel 3 van de richtlijn genoemde eisen voldoende af. Het toezicht 
van de Inspectie Verkeer en Waterstaat op de Wet pleziervaartuigen beperkt zich tot 
reacties op klachten en ingrijpen in het geval van aperte onveiligheid. De Inspectie 
zal afhankelijk van de situatie ingrijpen op basis van de Wet pleziervaartuigen of de 
Warenwet. De Inspectie Verkeer en Waterstaat baseert haar inzet mede op 
meldingen van fabrikanten en importeurs die zij op basis van de nieuwe richtlijn 
ontvangt.   
 
6.2  Koopvaardij 

Verordening Verbod op organische tinverbindingen op schepen (782/2003) 
De verordening Verbod op organische tinverbindingen op schepen is op 10 mei 
2003 in werking getreden. Schepen waarop de verordening van toepassing is, 
moeten vanaf 1 juli 2003 worden gecontroleerd en zijn voorzien van een 
certificaat of verklaring. Met ingang van 2005 is een begin gemaakt met de 
havenstaatcontrole op de naleving van het verbod op tinverbindingen voor 
schepen onder EU-vlag van 400 ton of meer. De Inspectie zet deze controles in 
2006 voort.  
 
Koopvaardijschepen onder buitenlandse vlag 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat is op grond van de Havenstaatcontrole 
Richtlijn 95/21/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2001/106/EG, verplicht om ten 
minste 25% van alle buitenlandse schepen die Nederlandse havens aandoen, te 
inspecteren. Sinds 2003 geldt een stringenter inspectieregime (conform EU-
richtlijn 2001/106/EG), dat gericht is op vergroting van de pakkans van 
substandaard schepen (schepen die niet voldoen aan de internationale 
conventies). Daarbij is de Inspectie Verkeer en Waterstaat gehouden om ten 
minste 95% van een specifieke groep schepen, die jaarlijks de Europese havens 
aandoet, uitgebreid te inspecteren. Deze groep schepen met een hoger 
risicoprofiel bestaat uit olietankers, bulkcarriers, chemicaliën tankers, gastankers 
en passagiersschepen vanaf een bepaalde bouwdatum. 
Het Paris MOU Committee heroverweegt haar inspectieregime. Daarbij gaan de 
gedachten uit naar het overgaan op een risicogebaseerde benadering waarbij alle 
schepen die het gebied binnenkomen worden geïnspecteerd met een 
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inspectiefrequentie die afhankelijk is van het risicoprofiel van het betreffende 
schip. Doel is om nog meer de nadruk te leggen op de substandaard schepen.  
Voor 2006 wordt vastgehouden aan het hiervoor beschreven Port State Control 
regime, inclusief de aandacht voor specifieke groepen schepen en de HOI- en 
Securityrichtlijnen.  
De maritieme inspecties van de Paris MOU on Port State Control (PSC) houden 
van 1 september tot en met 30 november 2005 een thema-actie op GMDSS 
radiocommunicatie-installaties. Ze controleren daarbij of het personeel de 
apparatuur op een juiste manier en gecertificeerd bedient. In februari 2006 gaan 
de maritieme inspecties van PSC van start met een thema-actie van drie maanden 
met betrekking tot MARPOL 73/78 Annex I, artikel 16 en 17. Daarbij controleren 
ze onder meer of de olie-water separatoren voor de machinekamer goed werken, 
en of het sludge wordt afgegeven aan de havenontvangstinstallaties of verbrand 
of gemengd wordt voor hergebruik aan boord. 
 
Toezicht bemanningen 
De mens blijft een belangrijke factor voor de veiligheid van het schip, de 
opvarenden en de omgeving. Het toezicht op de naleving van de regelgeving ten 
aanzien van bemanning behoudt in 2006 dan ook een hoge prioriteit.  
 
Toezicht zeevaartonderwijs en veiligheidstrainingen 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft voor het toezicht op het 
zeevaartonderwijs een convenant afgesloten met de Onderwijsinspectie. De 
Onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van de reguliere onderwijsinstellingen in 
Nederland. De Inspectie Verkeer en Waterstaat levert zonodig expertise.  
De Inspectie Verkeer en Waterstaat inspecteert en certificeert zelf op basis van 
de Standards on Training, Certification and Watchkeeping (STCW) een aantal 
specifieke veiligheidstrainingen. Dit zijn trainingen die niet onder het reguliere 
door OC&W bekostigde onderwijs vallen, zoals Advanced Firefighting en Bridge 
Resource Management. Ook in 2006 inspecteert de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat naar aanleiding hiervan enkele opleidingsinstituten.   
 
Nederlandse Antillen en Aruba 
Volgens de schepenwet, een rijkswet, vallen de scheepvaartinspecties van Aruba 
en de Nederlandse Antillen op het gebied van de scheepsveiligheidseisen onder 
de verantwoordelijkheid van de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat. In 2005 zetten Aruba en de Nederlandse Antillen een 
projectorganisatie op om gezamenlijk en gericht te werken aan de verbetering 
van de kwaliteit van deze scheepvaartinspecties. De Inspectie Verkeer en 
Waterstaat biedt ter ondersteuning ook in 2006 haar expertise hiervoor aan.  
In 2005 worden in verband met het nieuwe toezichtarrangement Koopvaardij de 
overeenkomsten tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de 
classificatiebureaus herzien. Ook de Nederlandse Antillen en Aruba krijgen deze 
concept-overeenkomsten voorgelegd. De nieuwe overeenkomsten zullen naar 
verwachting echter vooralsnog beperkt blijven tot Nederland. 
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Toezichtarrangement Koopvaardij 
In 2005 begint de Inspectie Verkeer en Waterstaat met de implementatie van het 
nieuwe toezichtarrangement Koopvaardij. De voorstellen worden in het najaar 
ter finale besluitvorming voorgelegd aan de minister.   
Op basis van de nieuwe plannen zullen de toelatingsinspecties op basis van een 
helder normenkader gefaseerd worden uitbesteed aan classificatiebureaus. Het 
nieuwe Schepenbesluit voor de conventieschepen is van kracht per 1-1-2005. 
Momenteel wordt nadere invulling gegeven aan de ministeriële regelingen en 
beleidsregels. Het nieuwe Schepenbesluit voor de non-conventieschepen zal eind 
2005/begin 2006 gereed zijn. Beide besluiten met de onderliggende ministeriële 
regelingen en beleidsregels vormen de basis voor het normenkader. 
De inspecties voor vernieuwing en herkeuring zijn om praktische redenen nu al 
voor het grootste gedeelte uitbesteed aan classificatiebureaus. In eerste instantie 
gebeurde dat op basis van autorisatie per werkzaamheden aan het schip. 
Inmiddels heeft de Inspectie aan de hand van een brief aan de 
classificatiebureaus een generieke autorisatie gegeven. Uitbesteding zal in de 
toekomst eveneens plaatsvinden voor nieuwbouw, verbouw en overname van 
schepen. Hierover maakt de inspectie met de classificatiebureaus, reders en 
werven nog nadere afspraken. 
In de loop van 2006 wordt de overdracht voorzien van de inspecties van de door 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat zelf geklasseerde schepen en de Commercial 
Cruising Vessels. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat blijft vooralsnog directe betrokkenheid houden 
bij schepen die vanuit maatschappelijk oogpunt bijzondere aandacht vragen: 
passagierschepen met meer dan 36 passagiers (waaronder roll-on, roll-off 
schepen); gas-, chemicaliën- en olietankers; innovatieve en nog niet eerder 
beproefde concepten; schepen ouder dan 10 jaar; en schepen afkomstig van 
landen uit de grijze en zwarte lijst van het Paris MOU. Ook blijft de inschrijving 
in het register een inspectieaangelegenheid. Of de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat zelf uiteindelijk de certificaten verleent en in welke gevallen deze taak 
eventueel gemandateerd kan worden aan de classificatiebureaus zal in de loop 
van 2005 duidelijk worden. 
Het aantal door de Inspectie Verkeer en Waterstaat zelf uitgevoerde 
certificerende inspecties zal als gevolg van het nieuwe toezichtarrangement in de 
komende jaren verder afnemen. Tegelijkertijd wordt een nieuw 
vlaggestaattoezicht opgebouwd. Daarbij streeft de Inspectie ernaar om de inzet 
zoveel mogelijk te bepalen aan de hand van risicoanalyse. Het aantal 
vlaggestaatcontroles zal als gevolg daarvan vanaf 2006 toenemen tot 1050. 
 
Toezicht op classificatiebureaus 
In het nieuwe toezichtarrangement zal het toezicht op het systeem van 
classificatiebureaus opnieuw worden vormgegeven. Het toezicht wordt zodanig 
ingericht dat aangesloten wordt bij toezicht zoals dat door EMSA wordt 
uitgevoerd. Op hoofdlijnen betreft het de frequentie van controles en de 
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uitwisseling van controleresultaten tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en 
EMSA. Tevens wordt in het toezicht op de classificatiebureaus nadrukkelijk 
rekening gehouden met de consequenties van de toenemende uitbesteding van 
de eerder genoemde certificerende inspecties. Daarmee zal het aantal brede 
inspecties bij classificatiebureaus vanaf 2005 verdubbelen.  
Tevens zal het toezicht op andere erkende organisaties, zoals RSO’s, Notified 
Bodies in het kader van de EU MED richtlijn, gecertificeerde opleidingsinstituten, 
vlottenkeurstations en dergelijke in 2006 nader ingevuld worden. 
 
Intentieverklaring Ministerie van Verkeer en Waterstaat en KVNR  
De Inspectie Verkeer en Waterstaat geeft bij de inrichting van het 
toezichtarrangement Koopvaardij en in haar werkprogramma voor 2006 een 
verdere uitwerking aan de intentieverklaring die is afgesloten tussen de minister 
van Verkeer en Waterstaat en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
(KVNR). Daarbij is onder meer aan de orde het horen en betrekken van de KVNR 
als belangenbehartiger bij het proces van (verdere) uitbesteding aan 
classificatiebureaus, het moderniseren van de wetgeving en de agendering van 
relevante thema’s in nationaal en internationaal verband. Naar verwachting zal 
met het operationeel worden van de nieuwe Toezichtbeheereenheid binnen de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat in 2006 een behoorlijke impuls worden gegeven 
aan het verbeteren van de front-office naar de reders en het optimaliseren van 
het gegevensbeheer. 
 
Overgedragen taken 
De in het Jaarwerkplan 2005 aangekondigde overdracht aan de 
classificatiebureaus van de scheepsmeting zeevaart en de inspecties van de 
radiocommunicatie-uitrusting op niet door de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
geklasseerde zeegaande schepen zal in 2005 worden afgerond. De Inspectie 
beperkt zich op deze terreinen met ingang van 2006 tot het houden van toezicht 
op de organisaties die deze taken in markt uitvoeren.  
Afspraken moeten worden gemaakt over na welke datum van aanmelding 
nieuwbouw, overname en verbouw volledig door de classificatiebureaus worden 
behandeld. Dat betekent dat klassenbureaus vanaf dat moment ook de keuring 
van tekeningen, berekeningen en schema’s en de daarbij behorende inspecties 
overnemen. Overdracht kan pas plaatsvinden na de vaststelling van een helder 
normenkader. De tot die datum aangemelde nieuwbouw, verbouw en overname 
schepen worden nog volgens de huidige overeenkomst tussen de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat en de classificatiebureaus afgerond. Het betreft circa 110 
schepen met opleverdata tussen 2005 en 2007 met een mogelijke uitloop tot in 
2008.  
 
Erika III pakket 
De EU werkt momenteel aan een nieuw pakket aan veiligheidsmaatregelen voor 
de scheepvaart in Europese wateren. Dit zogenaamde Erika III pakket zal bestaan 
uit acht verschillende voorstellen, onder meer op het terrein van 
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aansprakelijkheid bij vervuiling, hervorming van de classificatiebureaus en de 
uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Agentschap Maritieme 
Veiligheid (EMSA). De Inspectie zal de implementatie van dit pakket in nauwe 
samenwerking met het Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL) ter 
hand nemen, zodra hierover definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.  
 
6.3  Binnenvaart 

Toezichteenheid en toezichtarrangement Binnenvaart 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft in 2005 de verschillende onderdelen 
van de organisatie die zich bezig hielden met de binnenvaart, en die voorheen 
onderdeel uitmaakten van de Divisies Scheepvaart en Vervoer, in één 
toezichteenheid samengebracht. Deze eenheid is op 1 juli 2005 officieel van start 
gegaan. Verwacht mag worden dat, na een opstartperiode, deze eenheid in 2006 
versterkt naar buiten zal treden. 
Samen met de relevante handhavingspartners wordt gewerkt aan een nieuw 
toezichtarrangement voor de binnenvaart. Tegelijkertijd wordt in de loop van 
2005 de bestaande omvangrijke wet- en regelgeving voor de binnenvaart onder 
de loep genomen in het project Beter Geregeld. De resultaten van deze 
doorlichting worden meegenomen in het nieuwe toezichtarrangement 
Binnenvaart. Het is de verwachting dat het nieuwe arrangement in 2006 wordt 
geïmplementeerd. 
 
De erkende deskundigenorganisatie; loket bemanningszaken 
Ten aanzien van de erkende deskundigenorganisaties worden de mogelijkheden 
verkend om in het nieuwe toezichtarrangement voor de binnenvaart eenzelfde 
lijn te volgen als in het toezichtarrangement Koopvaardij: verdergaande 
uitbesteding in combinatie met het hernieuwd vormgeven van het toezicht op de 
deskundigenorganisaties.  
Met ingang van 2005 is het Loket Bemanningszaken ondergebracht bij de 
Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) in Rotterdam. Bij 
dit serviceloket zijn onder meer de afgifte en de controle van dienstboekjes en 
vaartijdenboeken ondergebracht. Het toezicht op deze en overige 
werkzaamheden door de Inspectie Verkeer en Waterstaat is vastgelegd in de 
Toezichtsvisie SAB en wordt als onderdeel van het toezichtarrangement 
Binnenvaart meegenomen.  
 
River Information Services 
Met het politieke akkoord over een Europese Richtlijn voor River Information 
Services (RIS) is een stevige basis gelegd voor een brede invoering ervan. Het 
belang van RIS voor een veilig en betrouwbaar vervoer over een robuust 
vaarwegennetwerk is daarmee onderkend. 
RIS ondersteunt de taken van de overheid en het vervoerend en verladend 
bedrijfsleven. Bij de overheid gaat het om het verder professionaliseren van de 
verkeersbegeleiding, het optimaal benutten van de vaarweginfrastructuur, het 
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faciliteren van een snelle en adequate calamiteitenafhandeling, het efficiënt 
uitvoeren van de handhaving van wet- en regelgeving en het verkrijgen van 
betrouwbare statistische informatie ten behoeve van de beleidsondersteuning.   
In het kader van RIS worden afspraken gemaakt over de onderlinge uitwisseling 
van inspectie- en handhavingsresultaten tussen de inspectiediensten van 
verschillende ministeries. Tevens wordt een gemeenschappelijk cascobestand 
ingericht. 
 
6.4 Visserij 

Vaarbevoegdheidsbewijs 
Voor de bemanningen van vissersschepen is vanaf oktober 2002 het 
vaarbevoegdheidsbewijs geïntroduceerd. De invoering vindt gefaseerd plaats: in 
een periode van vijf jaar dient ieder bemanningslid in het bezit te zijn van een 
dergelijk bewijs. In 2006 worden naar schatting 500 bewijzen afgegeven. 
 
Inspecties bij de vissersrederij onder Nederlandse vlag 
Inspecties binnen de visserij vinden voornamelijk plaats bij (her)certificeringen op 
grond van de Schepenwet en het Vissersvaartuigenbesluit.  
De Inspectie Verkeer en Waterstaat voert aan boord van het grootste deel van de 
vissersvloot (ca. 485 stuks) alle certificerende inspecties zelf uit, met uitzondering 
van die van de achttien trawlers. Deze worden deels verricht door 
classificatiebureaus.   
De Inspectie Verkeer en Waterstaat voert voorlopige onderzoeken uit bij een 
scheepsramp, incident of ongeval, vooruitlopend op een eventueel door de Raad 
voor de Scheepvaart uit te voeren onderzoek.  
 
Toezichtarrangement Visserij 
Er is een begin gemaakt met de herziening van het toezichtarrangement voor de 
visserij. Het huidige toezicht is beschreven en er is een analyse uitgevoerd om te 
bezien of het toezicht past binnen de visie op het toezicht van de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat. Naar aanleiding van deze analyse zullen in 2006 enkele 
aanpassingen in de toezichtprocessen worden doorgevoerd. Een verdere 
herziening heeft voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat op dit moment geen 
hoge prioriteit. Naar het zich laat aanzien blijft het toezicht in 2006 de huidige 
lijnen volgen.    
 
6.5 Waterbeheer 

Interbestuurlijk toezicht 
In 2005 is de gewijzigde Wet milieubeheer in werking getreden, met als 
voornaamste doel de verbetering van de handhaving van de milieuregelgeving. De 
regeling van de bestuursrechtelijke handhaving (handhavingstructuur) is uitgebreid 
met een aantal (centrale) sturingsmogelijkheden.  
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Om de nieuwe verantwoordelijkheden op grond van de gewijzigde Wet 
milieubeheer te kunnen invullen, dient de minister van Verkeer en Waterstaat te 
kunnen oordelen over de kwaliteit van de handhaving van de watermilieuwetten 
door de waterschappen, vooral met betrekking tot de inrichting en werking. Het 
verzamelen, analyseren en beoordelen van informatie uit de uitvoeringspraktijk is 
belegd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. 
 
Daarnaast dient de uit dit toezicht te genereren informatie om de algemene 
verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor de uitvoering van de V&W 
water(milieu)wetten door medeoverheden nader in te vullen. De grondslag voor 
de informatie-inwinning ten behoeve van het bedoelde toezicht is artikel 58 van 
de Waterschapswet. Het toezicht heeft betrekking op de juiste toepassing van de 
V&W watermilieuwet- en regelgeving en de EU wet- en regelgeving binnen de 
context van het landelijk vastgestelde beleid.  
 
De nadere invulling van dit toezicht wordt in de periode 2005-2006 in nauwe 
afstemming met de provincies en waterschappen vormgegeven in een passend 
toezichtarrangement. Globaal zullen daarin de volgende processen een plaats 
krijgen: 
 
1. het verwerven van een actueel inzicht in de inrichting en werking van de 

vergunningverlening en de handhaving door: 
a. structurele toetsing van kwaliteitszorgsystemen van individuele 

waterschappen die gericht zijn op vergunningverlening en handhaving, 
en 

b. aanvullend steekproefsgewijs toetsen door informatievergaring over 
kwaliteit van deze vergunningverlening en handhaving met behulp van 
enquêtes, visitaties en dergelijke, indien opportuun op grond van risico of 
actualiteit.  

2. incidentele evaluatieonderzoeken als een intensivering van de processen 
onder 1. indien er mogelijk sprake is van een vorm van nalatigheid en/of 
indien door de staatssecretaris overwogen wordt gebruik te maken van de 
bevoegdheden op grond van de Wm (na aanpassing daarvan conform de 
Wet handhavingsstructuur).  

 
 
Het toezicht op de uitvoering van de V&W waterwetten, regelgeving en beleid 
door provincies is in ontwikkeling. In 2006 zal hier door middel van pilots verdere 
invulling aan worden gegeven. De Inspectie Verkeer en Waterstaat voert wel reeds 
werkzaamheden uit bij de provincies op het gebied van de vijfjaarlijkse 
veiligheidstoetsing op grond van de Wet op de waterkeringen. 
 
De invulling van het interbestuurlijke toezicht van de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat wordt mede bepaald door de uitkomsten van de Commissie Alders 
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over interbestuurlijk toezicht en de tweede kaderstellende visie op toezicht die in 
het najaar van 2005 zal verschijnen.  
 
Intrabestuurlijk toezicht (toezicht op Rijkswaterstaat) 
Mede in het licht van de Veranderopgave V&W wordt nog in 2005 de 
verantwoordelijkheidverdeling tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en 
Rijkswaterstaat herzien. De taak en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
de vergunningverlening en handhaving in concrete gevallen komt daarmee 
volledig bij Rijkswaterstaat te liggen. Daarnaast vervalt het onderscheid tussen de 
watermilieuwetten en de overige wetten. De Inspectie Verkeer en Waterstaat 
houdt toezicht op de taakuitvoering door RWS met betrekking tot alle natte 
V&W wetten en stelt daartoe inspectiekaders op. 
De intentie is dat de Inspectie bij de vergunningverlening en handhaving eigen 
dienst eveneens meer op afstand gaat opereren. In de praktijk zal dit betekenen 
dat het mandaat waaronder Rijkswaterstaat werkt wordt verruimd, terwijl de 
huidige verantwoordelijkheidsverdeling in stand blijft: de Inspectie blijft 
eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving eigen dienst 
van RWS. De voorstellen op dit punt worden in 2005 verder uitgewerkt. De 
verwachting is dat de nieuwe werkwijze voor de eigen dienst per 1 januari 2007 
van kracht kan worden. In het najaar van 2006 wordt met een evaluatie van de 
vergunningverlening en handhaving eigen dienst vastgesteld of de kwaliteit op 
een zodanig niveau is dat deze stap wederzijds verantwoord wordt geacht.    
 
Prioritering op basis van Risicobeeld waterbeheer 
In maart 2005 is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd op een groot aantal 
processen in het waterbeheer. Daarbij is gekeken naar effecten (veiligheid, 
milieu, bestuurlijk, niet naleven van wet- en regelgeving), de kans op het 
optreden (op basis van complexiteit van handelen en helderheid en 
eenduidigheid van afspraken) en het risico als combinatie van beide voorgaande 
aspecten. 
Op basis van dit risicobeeld zijn voor 2006 de volgende prioritaire onderwerpen 
gepland: 
 
Doelstelling hoogwaterveiligheid en scheepvaartveiligheid 

• Grootschalige projecten (rivierverruimingen, natuurontwikkeling); 
follow-up scan audit Wbr, dieptecontroles en potentieel auditonderwerp 
grootschalige projecten. 

• Beheer en onderhoud primaire waterkeringen; focus op interbestuurlijk 
toezicht omdat de meeste keringen in het beheer van waterschappen 
zijn. 

 
Doelstelling waterkwaliteit en waterkwantiteit 

• Overstorten/lozingen uit gemeentelijke riolering; de ontwikkelingen ten 
aanzien van risicovolle riooloverstorten worden nauwlettend gevolgd.  
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• Beroepsvaart (kwaliteitsbeheer); de milieuzorg in de beroepsvaart 
behoeft een prikkel. Meer handhaving biedt hier geen oplossing. De 
inspectie start een innovatief project op dit gebied. 

• Bouwstoffenbesluit: potentieel onderwerp voor dieptecontroles. 
• (sanerings)baggeren; dieptecontroles naar de kwaliteit van handhaving 

en vergunningverlening. 
• Afvalverwerkers/verwerkers bagger; dieptecontroles naar de kwaliteit 

van handhaving en vergunningverlening in deze sector. 
• Aandacht voor effluentkwaliteit en –kwantiteit bij 

havenontvangstinstallaties i.v.m. verscherpt toezicht op individuele 
schepen i.h.k.v. richtlijn 2000/59/EG. 

• Benchmark internationale eisen in vergunningen- en 
handhavingsystematiek in ons omringende landen. 

• Inspectie op implementatie inspectiekader huishoudelijke lozingen. 
• Inspectie op implementatie handreiking waterbodems. 
• Inspectiekaders: 

o Nazorg saneringen Wbb 
o Toepassing gewijzigde Wbb 
o Communale lozingen 
o Vergunningen IPPC-proof 
o Toepassing bouwstoffen. 

 
Professionalisering emissiebeheer 
De Beleidsmonitor Water 2004 heeft aangetoond dat de sanering van 
puntbronnen door middel van de Wvo succesvol is geweest, maar dat de 
waterkwaliteitsdoelen van NW4 merendeels nog niet worden gehaald. En 
datzelfde is ook te voorzien voor de waterkwaliteitsdoelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water. Met name diffuse bronnen krijgen onvoldoende aandacht, 
zoals ook af te lezen is uit het Risicobeeld waterbeheer van maart 2005. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat, het Directoraat Generaal Water en 
Rijkswaterstaat starten in 2005 een project professionalisering emissiebeheer. Dit 
project is een analogon van het inmiddels afgeronde project Professionalisering 
Milieuhandhaving. Het project is erop gericht zowel de effectiviteit als de 
efficiëntie van het emissiebeheer sterk te verbeteren, waarbij de samenhang 
tussen uitvoering, inspectie en beleid (i.c. de Kaderrichtlijn Water/KRW) centraal 
staat. De Inspectie Verkeer en Waterstaat vervult in 2006 voor dit project een 
mede-opdrachtgeversrol en richt zich in de uitvoering van haar werkzaamheden 
(o.a. in de keuze van auditonderwerpen en te maken inspectiekaders) op een 
maximale synergie met dit project.  
 
Auditprogramma 2006 
De auditonderwerpen zijn geselecteerd op basis van het risicobeeld 2005. 
Daarnaast is rekening gehouden met andere aspecten als het voorkomen van 
overlap met het auditprogramma van de Departementale Audit Dienst, de 
afstemming met het inspectieprogramma van de VROM-Inspectie, en de 
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evenwichtigheid van de verdeling over o.a. wetten, clusters van activiteiten en 
werkprocessen.   
 
De volgende audits zijn reeds definitief ingepland in het werkprogramma voor 
2006: 
 

• Wvo: Hand in eigen boezem/Milieuzorg RWS-diensten 
• Wvo/Wwh: Effectiviteit preventieve handhaving diffuse lozingen 

 
Voor de overige audits wordt een keuze gemaakt uit de volgende onderwerpen : 
 

• Wwh: Afspraken met andere waterbeheerders over zowel  
waterkwantiteits- als waterkwaliteitsbeheer. Hierbij moet ook gedacht 
worden aan overdrachten vanuit de landbouw. 

• Wvo: Het bestuursrechtelijk optreden bij sanering van huishoudelijke 
lozingen (uitvoering circa 1 jaar na vaststelling inspectiekader 
huishoudelijke lozingen). 

• Wbb: Kwaliteit van en klantgerichtheid bij de vergunningverlening (m.n. 
behandelen van de aanvraag) bij het omgaan met verontreinigde 
waterbodems (niet eigen dienst). 

• Wbb/Wbr: Effectiviteit en klantgerichtheid ten aanzien van 
vergunningverlening voor grondverzet in het rivierbed (eigen dienst). 

• Bsb: Het gebruik van het bouwstoffenbesluit bij het toepassen van 
bouwstoffen in werken. 

• Wro: Kwaliteit van de watertoets. 
 
In 2006 verschijnen de rapporten van de volgende audits uit het auditprogramma 
2005:  

• Uitvoering van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs).  
• Kwaliteit van het uitoefenen van de beheerstaak Wet op de waterkering 

door Rijkswaterstaat. 
• Een audit bij een aantal waterschappen.  

De uitvoering van een audit bij waterschappen is afhankelijk van de  
ontwikkelingen rondom het Interbestuurlijk Toezicht. Het onderwerp van 
de audit wordt nader bepaald.  

• Kwaliteit van de uitvoering van EU-richtlijnen. 
 
Quick-scans en follow-up scans 
De volgende quick scans en follow-up scans worden in 2006 uitgevoerd: 

• Een quick-scan naar vergunningverlening natuurontwikkeling in de 
uiterwaarden n.a.v. de audit Wbr (2003)  

• Een quick-scan Illegale lozingen naar aanleiding van de audit Illegale 
lozingen (2004) 

• Een follow-up scan naar aanleiding van het verbeterplan van RWS als 
reactie op de audit BRZO (2004). 
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6.6 Gevaarlijke stoffen 

Selectie van zeecontainers 
In opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is een op risicoanalyse 
gebaseerd model ontwikkeld voor de controle van verpakte gevaarlijke stoffen. 
Met dit model kan een selectie worden gemaakt op basis van onder meer 
historische inspectiegegevens en risicoprofielen per vervoersmodaliteit 
(binnenvaart, weg- en spoorvervoer). Door weging ontstaat een rangorde voor 
de controle van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De inspectie beproeft dit 
model in 2005. In 2006 zal het operationeel zijn. Overigens blijft de inspectie ook 
werken met aselecte inspecties om het zicht op nieuwe ontwikkelingen niet te 
verliezen. 
 
Gevaarlijke stoffen in bulk 
Op het vervoer van gevaarlijke stoffen in bulk worden behalve de reguliere 
havenstaatcontroles ook Marpol-controles uitgevoerd. De Rotterdam Port 
Authority voert deze Marpol-controles in de Rotterdamse haven uit onder 
verantwoordelijkheid van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. In andere delen 
van het land voert de Inspectie deze controles zelf uit. 
 
Security 
Sinds 1 januari 2005 zijn de nieuwe bepalingen op het gebied van security in de 
binnenvaart in werking getreden. Het gaat onder meer om de verplichting tot 
identificatie, afsluitingen, verlichting van doorgangsplaatsen, 
beveiligingstrainingen en specifieke bepalingen voor de beveiliging van het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat streeft 
ernaar deze onderwerpen integraal op te nemen in het reguliere 
inspectieprogramma. 
 
Samenlading gevaarlijke stoffen, explosieve stoffen en vuurwerk 
De intensieve controles van 2005 blijven ook in 2006 nodig op: ontheffingen 
voor samenlading van gevaarlijke stoffen in Roll-on/Roll-off trailers en 
containers; de import van explosieve stoffen in de haven; en overige stoffen 
volgens de IMDG-code.  
Aan de aanvankelijke afname in 2002 en 2003 van het aantal incidenten met te 
licht geclassificeerd vuurwerk is een eind gekomen. Omslagpunt was het moment 
dat diverse importen van Hamburg naar Rotterdam werden verplaatst. De cijfers 
van 2004 en de eerste vijf maanden van 2005 tonen aan dat er sindsdien geen 
verbetering is opgetreden in het nalevingpercentage. Dit betekent dat extra 
inspectie-inspanningen nodig zijn. 
 
Laad- en lossituaties binnenvaart 
Bijzondere aandacht blijft uitgaan naar laad- en lossituaties in de binnenvaart. 
Het gaat dan vooral om het toezicht op de naleving van het aanwezig hebben 
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van een eerste en tweede vluchtweg, alsmede om het toezicht op het aanwezig 
hebben van een overvulbeveiliging. 
 
Schoonmaken ladingtanks binnenvaart 
Gebleken is dat in de binnenvaart het openen van luiken van lege ongereinigde 
ladingtanks tot forse stankoverlast leidt bij directe omwonenden in de 
Rotterdamse regio. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. houdt hierop toezicht in 
2005 en 2006. In 2006 zullen het Havenbedrijf en de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat gezamenlijk de resultaten van de uitgevoerde activiteiten evalueren. 
  
Inspectie in de gehele keten 
De inspectie controleert behalve op schepen ook op overslagplaatsen en aan de 
bron om te borgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen op een juiste manier 
plaatsvindt.  
Ten aanzien van verpakte gevaarlijke stoffen is er vooral aandacht voor: gegaste 
lading, ongeclassificeerde lading, het vastzetten van lading en het het 
keuringsregiem rond tankcontainers. Ook de nationale en internationale 
samenwerking met andere inspectiediensten krijgt in 2006 veel aandacht. 
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Bijlage A: Kengetallen per domein 

De cijfers voor 2005 hebben deels betrekking op geactualiseerde prognoses en 
komen dus niet noodzakelijkerwijs overeen met de cijfers uit het Jaarwerkplan 
2005. Daar waar geen goede prognoses mogelijk zijn in verband met 
ontwikkelingen in het toezicht(arrangement) is volstaan met een p.m. 
vermelding. De totalen in de tabellen zijn opgenomen om de vergelijking met de 
begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (beleidsartikel 38) te 
vergemakkelijken. 
 
Taxivervoer 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Nieuwe 
ondernemersvergunningen 

600 400 

Intrekkingen 
ondernemersvergunningen 

60 60 

Taxiondernemingen 

Toetsing 
ondernemersvergunningen 

1950 1800 

Chauffeurspassen 310004 17000 Taxichauffeurs 

Intrekkingen chauffeurspassen 50 100 

Taxivoertuigen Vergunningbewijzen 12 200 12 000 

Toelating en 
continuering 

Totaal (excl. intrekkingen) 45750 31200 

Taxiondernemingen Bedrijfscontroles en -
onderzoeken 

265 6005

Taxichauffeurs 
Taxivoertuigen 

Wegcontroles 4 000 4000 

Inspecties 

Totaal  4265 4600 

 

                                                     
4 Piek in verband met 5-jaarlijkse omzetting, gestart in 2000. 
5 Inclusief bedrijfsbezoeken n.a.v. verhoren. 
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Busvervoer 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Nieuwe 
ondernemersvergunningen 

300 170 

Intrekkingen 
ondernemersvergunningen 

10 10 

Busondernemingen 

Toetsing 
ondernemersvergunningen 

0 75 

Buschauffeurs Passen Digitale Tachograaf 0 12000 

Vergunningbewijzen 4400 4000 Voertuigen 

Reisbladen 4000 2500 

Toelating en 
continuering 

Totaal (excl. intrekkingen)  8700 18745 

Bedrijfscontroles 200 200 Busondernemingen 

Onderzoek beperkte 
vergunninghouders 

40 0 

Reguliere wegcontroles 1 500 1500 

Inspecties 

Buschauffeurs en 
voertuigen Pendelcontroles 0 500 

 Totaal  1740 2200 
 
Goederenvervoer over de weg 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Chauffeurs en overig 
personeel 

Passen Digitale Tachograaf 0 79311 

Goederen/Gevaarlijke 
stoffen  

Ontheffingen gevaarlijke 
stoffen 10 10 

Toelating en 
continuering 

Totaal  10 79321 

Bedrijfsonderzoeken 1 300 1300 Ondernemingen in het 
goederenvervoer Bedrijfsonderzoeken Weigh 

in Motion 
600 600 

Wegcontroles op 
overbelading 

1 300 1300 Chauffeurs, 
vrachtwagens en 
goederen Integrale wegcontroles 12 750 12750 

Broncontroles gevaarlijke 
stoffen 

200 200 
Goederen/Gevaarlijke 
stoffen 

Basismetingen 7 500 7500 

Inspecties 

Totaal  23650 23650 
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Spoor 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Veiligheidsattesten 
spoorwegondernemingen 14 10 

Bedrijfsvergunningen 
spoorwegondernemingen 22 1 

Inzetcertificaten 
spoorvoertuigen 80 40 

Spoorweg- 
ondernemingen 

Verklaringen van geen bezwaar 
spoorvoertuigen 180 150 

Toets 
veiligheidsmanagementsysteem 
ProRail 

1 1 

Veiligheidsbeoordeling grote 
projecten en nieuwe systemen 

5 5 

Veiligheidsbeoordeling 
wijzigingen bestaande systemen 

10 10 

Planbeoordelingen overwegen 5 n.v.t. 

Infrastructuur-
beheerders 

Regime brugopeningen 54 54 

Keuringsinstanties Erkenningcertificaten 
keuringsinstanties en 
werkplaatsen 

25 13 

Alle subdomeinen Ontheffingen 23 40 

Toelating en 
continuering 

Totaal  419 324 

Vooronderzoeken 1 600 1600 

Bedrijfsonderzoeken 800 800 

Ongevalsonderzoeken 
uitgebreid 

30 24 

Ongevalsonderzoeken standaard 240 220 

Thema inspecties 10 8 

Standaardinspecties 25 20 

Alle subdomeinen 

Actuele inspecties 50 50 

Inspecties gevaarlijke stoffen 700 700 Goederen/Gevaarlijke 
stoffen Thema inspecties 38 38 

Inspecties 

Totaal  3493 3460 
 
Tram en metro 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Thema inspecties 1 1 

Standaard inspecties 2 2 

 

Actuele inspecties 5 5 

Inspecties 

Totaal  8 8 
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Luchthavens en luchtruim 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Vergunningen/ontheffingen 150 140 

Luchtruimontheffingen/vergunningen 
divers 

30 30 

Luchthavens 

Initiële afgifte brevetten Air Flight 
Information Service Officers 

15 15 

Brevetten verkeersleiders/wijzigingen 1595 1595 

Vergunningen verkeersleiding 31 6 

Luchtruim 

Certificatie luchtvaartnavigatie 
dienstverleners 

 3 

Goederen/Ge-
vaarlijke stoffen 

Ontheffingen gevaarlijke stoffen 
lucht 

100 100 

Toelating en 
continuering 

Totaal  1921 1889 

Inspecties inrichting en uitrusting 
vliegvelden 

48 486

Veiligheidsinspecties 
luchtvaartterreinen 

61 61 

Inspecties grondafhandeling 73 80 

Goedkeuring gebruiksplannen 13 13 

Luchthavens 

Rapportages naleving milieuregels  41 41 

Inspecties luchtverkeersleiding 14 14 Luchtruim 

Examen Commissie 
Luchtverkeersdienstverlening 

30 30 

Integrale inspecties gevaarlijke 
stoffen lucht 

1750 1750 

Boordcontroles gevaarlijke stoffen 275 300 

Broncontroles gevaarlijke stoffen 100 100 

Transit-vrachtinspecties gevaarlijke 
stoffen 

225 250 

Segmentselectie controles gevaarlijke 
stoffen 

150 150 

Controle op consistentie 
lading/documenten 

150 150 

Integrale en gezamenlijke controle 
acties op de weg 

250 250 

Goederen/Ge-
vaarlijke stoffen 

Monsternemingen 50 50 

Inspecties 

Totaal  3230 3287 
 

                                                     
6 Dit aantal zal wijzigen n.a.v. de implementatie van het nieuwe toezichtarrangement Luchthavens per 1 

januari 2006 
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Luchtvaartoperationele bedrijven 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Verlengingen en wijzigingen 
vergunningen tot 
vluchtuitvoering  

306 300 

Eerste afgifte vergunningen 
tot vluchtuitvoering  

10 10 

Ontheffingen art. 16d eigen 
vervoer 

40 40 

Vergunningen 
luchtvaartvertoningen 

25 25 

Kwalificatie/registratie 
vliegeropleiding 

68 68 

Luchtvaart-
maatschappijen 

Economische vergunningen 40 40 
Afgifte, verlenging en 
wijziging bevoegdheden 
vliegend personeel 

13 850 13850 

Afgifte medische 
verklaringen 

11 000 11000 

Toelatingsbewijzen examens 
theorie, morse en 
radiotelefonie 

500 500 

Theorie/praktijkexamens 10 000 10000 

Personen werkzaam in de 
luchtvaart 

Afgifte, verlenging en 
wijzigingen 
bevoegdverklaringen 
personeel in de 
luchtverkeersdienstverlening 

580 580 

Toelating en 
continuering 

Totaal  36419 36413 
Inspecties vluchtuitvoering 312 312 Luchtvaartmaatschappijen 
Inspecties SAFA-, SAGA- & 
SANA 

309 325 

Ballonvaartbedrijven Inspecties vluchtuitvoering 35 20 

Vluchtnabootsers Inspecties herkwalificatie 
vluchtnabootsers  

101 101 

Opleidingsinstellingen Inspecties TRTO en FTO 80 80 

Inspecties 

Totaal  837 838 
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Luchtvaarttechnische bedrijven 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Luchtvaarttechnische 
bedrijven 

Ontwerp-, productie- en 
onderhoudserkenningen; 
erkenningen opleidings-
instellingen onderhouds-
personeel 

 265 281 

Bewijzen van 
luchtwaardigheid, 
geluidscertificaten 

3700 3800 Luchtvaartuigen/ 
luchtwaardigheid 

Ontwerpadvies 
certificaten 

1757 355 

Toelating en 
continuering 

Totaal  4140 4436 

Inspecties Luchtvaarttechnisch 
bedrijf/opleidingsinstellingen 

Inspecties 800 865 

 
Koopvaardij 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

NL scheepsrederij DOC-certificaten 250 250 
Schepen Scheepscertificaten 7860 p.m. 

Monsterboekjes 3500 3500 Bemanning 

Vaarbevoegdheidsbewijzen 4500 4500 

Toestemming IMDG 600 600 

Toestemming RVGZ 450 450 

Exsam 560 560 

Goederen/ 
Gevaarlijke stoffen 

Autorisaties vuurwerkartikelen 10 10 

Totaal  17730 9870 

Toelating en 
continuering 

Classificatiebureaus Aantal 8 8 

Certificerende inspecties p.m. p.m. 
NL Schepen 

Vlaggestaatcontroles 900 1050 
Buitenlandse 
Koopvaardijschepen Aantal PSC-inspecties8 1360 1360 

Bemanning 
Beoordeling 
bemanningsplannen 

250 250 

Inspecties gevaarlijke stoffen 2400 2400 Goederen/ 
Gevaarlijke stoffen Broncontroles gevaarlijke 

stoffen 
150 150 

Classificatiebureaus Aantal inspecties 16 16 

Inspecties 

Totaal  5076 5226 
 

                                                     
7 Gehalveerd ten opzichte van oorspronkelijke planning t.g.v. personele wisselingen gedurende 2005. 
8 Het betreft een geschat minimum aantal (zie §6.2) 
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Binnenvaart 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Binnenvaartschepen Scheepscertificaten 4000 4000 

Bemanning Ontheffing Wvbb 20 30 

Goederen/ Gevaarlijke 
stoffen 

Ontheffing ADNR 
5 5 

Erkende 
deskundigenorganisatie 

Erkenningen  25 25 

Toelating en 
continuering 

Totaal  4050 4060 
Bemanning, 
binnenvaartschepen en 
goederen 

Integrale controles 300 300 

Gevaarlijke stoffen Inspecties  1100 1100 

Binnenvaartschepen Inspecties t.b.v. 
scheepscertificaat 

5 000 5000 

Erkende 
deskundigenorganisaties 

Inspecties 10 10 

Inspecties 

Totaal  6410 6410 
 
Visserij 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 

Vissersschepen Scheepscertificaten 1300 1 300 

Bemanning Vaarbevoegdheidsbewijzen 400  500 

Toelating en 
continuering 

Totaal  1700 1800 

Inspecties Vissersschepen Inspecties 2400 2 400 
 
Waterbeheer 
Hoofdproces Subdomein Instrument 2005 2006 
Toelating en 
continuering 

RWS Aantal afgegeven 
vergunningen eigen werken 

85 80 

Aantal integrale inspecties 
en evaluatie onderzoeken 

6 15 

Percentage jaarplan 
gebaseerd op risicoanalyse 

 70% 

Inspecties  

Uitvoering conform jaarplan  90% 
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Bijlage B: Begrippen en definities 

 
Toelating en continuering 
Onder toelating wordt verstaan: het toetsen of bedrijven, burgers, technische 
objecten en systemen voldoen aan de gestelde eisen, het eventueel geven van 
extra voorschriften en het verlenen van toestemming voordat zij tot het starten 
en verrichten van bepaalde handelingen over mogen gaan. Het proces van 
toelating en continueren leidt tot de (her)afgifte van een vergunning, dan wel 
het weigeren van een vergunning of een beperking van een vergunning. 
 
Inspecties 
Inspecties zijn onderzoeken in het kader van toezicht, die gericht zijn op het 
daadwerkelijk kennisnemen van de feitelijke stand van zaken in het domein. 
Inspecties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit desk research, monitoring op 
kengetallen, controles ter plaatse, bezoeken van inspectieteams aan bedrijven, 
incidentenonderzoek en beoordelingen van geaggregeerde informatie. 
Onderscheiden worden inspecties die verplicht zijn in het kader van de 
continuering van vergunningen (ex ante); inspecties bij vergunninghouders die 
ex-post plaatsvinden om te beoordelen of men zich houdt aan de voorwaarden 
die verbonden zijn aan een vergunning en of de wet wordt nageleefd; en 
generiek gerichte inspecties, die los staan van vergunningen en die zich richten 
op alle actoren, dus ook op niet-Nederlandse vergunninghouders. 
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Bijlage C: Overzicht van wetten 

Dit overzicht geeft per domein een overzicht van de voor het toezicht van de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat meest relevante wetten9.  
 
Taxivervoer, Busvervoer 
Wet personenvervoer 2000 
Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit-vervoer 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 
Wegenverkeerswet 1994 
 
Goederenvervoer over de weg 
Wet goederenvervoer over de weg 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit-vervoer 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 
Wegenverkeerswet 1994 
Kernenergiewet 
Wet wapens en munitie 
Wet explosieven voor civiel gebruik 
Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen 
 
Spoor 
Spoorwegwet 
Locaalspoor- en tramwegwet 
Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen 
Stoomwet 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Wet personenvervoer 2000 
Wet zwerfstromen 
Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen 
Kernenergiewet 
 
Tram en metro 
Spoorwegwet  
Locaalspoor- en tramwegwet 
Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen 
Wet personenvervoer 2000 

                                                     
9 Er is nadrukkelijk géén volledigheid nagestreefd. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden 

ontleend.   
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Luchthavens en luchtruim; Luchtvaartmaatschappijen; Luchtvaarttechnische 
bedrijven 
Luchtvaartwet 
Wet luchtvaart  
 
Koopvaardij 
Schepenwet 
Meetbrievenwet 1991 
Zeebrievenwet 
Wet scheepsuitrusting 
Wetboek van Koophandel 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 
Arbeidstijdenwet 
Zeevaartbemanningswet 
Wet havenstaatcontrole 
Wet milieugevaarlijke stoffen 
Wet voorkoming verontreiniging door schepen 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting 
Scheepvaartverkeerswet  
Kernenergiewet 
Havenbeveiligingswet 
 
Binnenvaart 
Wet vervoer binnenvaart 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart 
Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit-vervoer 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 
Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot 
Binnenschepenwet 
Wet pleziervaartuigen 
Scheepvaartverkeerswet 
Kernenergiewet 
Vervoersnoodwet 
 
Visserij 
Schepenwet 
Uitvoeringswet visserijverdrag 1967 
Zeevaartbemanningswet 
Wet voorkoming verontreiniging door schepen 
Wetboek van koophandel 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 
Scheepvaartverkeerswet 
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Waterbeheer 
Wet op de waterhuishouding 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Wet verontreiniging zeewater 
Wet bodembescherming 
Wet milieubeheer 
Wet op de waterkering 
Wet beheer Rijkswaterstaatwerken 
Ontgrondingenwet 
Scheepvaartverkeerswet 
Wet voorkoming verontreiniging door schepen 
Wet droogmakerijen en indijkingen 
Mijnwet Continentaal Plat 
Visserijwet 
Grondwaterwet 
Wrakkenwet 
Waterstaatswet 1900
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Bijlage D: Afkortingenlijst 

ADNR  Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses de Navigation par Rhin 

ARBO Arbeidsomstandigheden 
Atb-v  Arbeidstijdenbesluit vervoer 
BKL Geluidsbelastingseenheid uit het Besluit Geluidsbelasting Kleine 

Luchtvaart 
BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen 
Bsb Bouwstoffenbesluit 
DGTL Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart 
DOC Document of Compliance 
EASA European Aviation Safety Agency 
EBA Eisenbahn Bundesamt 
ECR Euro Controle Route 
EG Europese Gemeenschap 
EMSA European Maritime Safety Agency 
ERA European Railway Agency 
ERTMS European Rail Traffic Management System 
ESARR Eurocontrol Safety and Regulatory Requirements 
EU Europese Unie 
FAA Federal Aviation Authority 
FAR Federal Aviation Requirements 
FCL Flight Crew Licensing 
FTO Flight Training Organisation 
GASR Group of Aerodrome Safety Regulators 
GMDSS Global Maritime Distress Safety Systems 
HOI Havenontvangstinstallatie 
HSL-Zuid Hogesnelheidslijn zuid 
ICAO International Civil Aviation Organisation 
ILGGRI International Liaison Group of Governmental Railway Inspectorates  
IMDG  International Maritime Dangerous Goods 
IMPEL Network for the Implementation and Enforcement of Environmental 

law 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
JAA  Joint Aviation Authorities 
JAR  Joint Aviation Requirements 
KEMA  Instituut voor de Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem 
KLPD Korps Landelijke Politiediensten 
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
KRW Kaderrichtlijn Water 
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KVNR Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
LVNL Luchtverkeersleiding Nederland 
Marpol International Convention for the prevention of pollution by ships 
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
NSA National Supervisory Authority 
NW4 Vierde nota Waterhuishouding 
OC&W (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OPS Operations (procedures) 
Paris MOU  Paris Memorandum of Understanding on Port State Control 
PIRAL Project Innovatie Regelgeving en Administratieve Lasten 
PSC Port State Control 
RIS River Information Services 
RPA Rotterdam Port Authority 
RRKL Regeling Regionale en Kleine Luchthavens 
RSO Recognised Security Organisation 
RVGZ  Reglement Vervoer Gevaarlijke stoffen met Zeeschepen 
RWS Rijkswaterstaat 
SAB Stichting Afvalstoffen Binnenvaart 
SAFA Safety Assessment Foreign Aircraft 
SAGA Safety Assessment General Aviation 
SANA Safety Assessment National Aircraft 
SARP Standards and Recommended Practice (ICAO) 
STCW Standards on Training, Certification and Watchkeeping 
TISPOL Traffic Information System Police 
TRTO Type Rating Training Organisation (opleidingsinstelling voor een 

typebevoegdverklaring) 
UWV Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen 
V&W (Ministerie van) Verkeer en Waterstaat 
VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer 
VS Verenigde Staten 
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wbb Wet bodembescherming 
Wbr Wet beheer Rijkswaterstaatwerken 
WIM Weigh In Motion 
Wm Wet milieubeheer 
Wro Wet op de ruimtelijke ordening 
Wvgs Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Wwh Wet op de waterhuishouding 
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